
de vrije fries 
Jaarboek 
Uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, 
Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy 

Vierenzeventigste deel (1994) 

Redactie: 
J.M. Bos, Ph.H. Breuker, S. ten Hoeve, 
L.G. Jansma, G.Th. Jensma, 
J.A. Mol (secr.), P.N. Noomen, 
H. Spanninga (voorz.), R.H.C. Vos 
Redactieadres: 
Doelestraat 8 (Fryske Akademy) 
Leeuwarden 



Op het omslag: 
De Steenbakker: illustratie bij het artikel 'Makkumer tichelwerken in de 
zeventiende eeuw' van A. Buursma. Het gaat hier om een ets van Jan 
Luyken, afgebeeld in 'Het menschelijke bedrijf (1780). Rechts staat een 
handlanger die de klei toebereidt die door een vormer in een op de tafel 
gelegen steenvorm, de task, wordt geperst. De jongen links reikt de klei 
aan. Op de achtergrond is de aan- en afvoer van grond- enl of hulpstoffen 
zichtbaar. Tevens zijn er enkele tichelovens afgebeeld. 

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 

Vrije 

De Vrije Fries: jaarboek: vierenzeventigste deel (1994) / uitg. door het Fries Genootschap 
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy; red. J.M. Bos ... [et 
al.J.-Ljouwert [Leeuwarden]: Fryske Akademy.-III.-(Fryske Akademy; nr. 781) 
Met lit. opg. 
ISBN 90-6171-000-0 
NUGI 781-7 
Trefw.: Friesland; geschiedenis; opstellen/Friesland; jaarboeken. 

B.V. De Handelsdrukkerij van 1874, Leeuwarden 

1994 

Nr. 781 



Inhoud 

Personalia medewerkers en redacteuren 

Artikelen 

Alexander Jager 
Enkele blokhuizen in Friesland rond 1500 
Goffe Jensma 
Over de jeugd van Pieter Stuyvesant 
A. Buursma 
Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw 
H. Algra 
Johann Michaell Schwartzburg, orgelmaker te Leeuwarden 
Femme S. Gaastra en Wilma Seybel 
Een Kollumer koopman in de Oost: Eyso de Wendt (1718-1780) 
A. Wegener Sleeswijk 
Ondernemen in hennep en touw. De firma Hylke Jans Kingma, 

Panorama fan Fryslân 1993 

Fryske kultuer (Geart de Vries) 
Fryske taal- en letterkunde (Tineke Steenmeijer-Wielenga) 
Monumintensoarch (S. ten Hoeve) 
Skiednis (H. Spanninga) 

Jaarverslagen 

Fries Genootschap 
165ste verslag, over 1993 
Nieuwe leden 

Stichting Het Fries Museum 
Jaarverslag 1993 
Algemeen 
Bedrijfsvoering 
Kanselarijproject 
Collecties 
Archeologie 
Deltaplan Cultuurbehoud 
Verzetsmuseum Friesland 
Samenwerking met derden 
Tentoonstellingen 
Aanwinsten Prentenkabinet 
Aanwinsten Schilderijen 
Aanwinsten Beeldhouwkunst 
Aanwinsten Speelgoed 
Aanwinsten Textiel 



Personalia medewerkers en redacteuren 

H.P. Algra (1957) studeerde orkestdirectie aan het Stedelijk Conservatorium Groningen en mu
ziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht (doet. ex. 1987). Hij publiceerde over muziek
historische onderwerpen. Thans werkzaam als koordirigent, docent muziekgeschiedenis en hoofd 
van de Muziekbibliotheek Leeuwarden. 
J.M. Bos (1957) studeerde filosofie en middeleeuwse archeologie aan de Universiteit van Amster
dam (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. 
A. Buursma (1960) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (doet. ex. 1988) en 
is sindsdien werkzaam als freelance-publicist op het gebied van de regionale geschiedenis van 
noord-Nederland; publiceerde onder meer - met W. Mollema - Met beurtschippers en boderijders 
door Friesland Bedum 1993) en was beeldredacteur voor Vierhonderd jaar Groninger Veenkolo
niën (Groningen 1994) en de reeks Geschiedenis van Westerwolde. 
Femme S. Gaastra (1945) is als universitair docent docent verbonden aan de vakgroep geschiedenis 
van de rijksuniversiteit Leiden. Hij publiceerde over de VOC, o.a. Bewinden beleid. De financiële 
en commerciële politiek van de bewindhebbers, 1672-1702 (dissertatie, Zutphen 1989) en De ge
schiedenis van de VOC (Zutphen 1991). 
S. ten Hoeve (1945) direkteur Frysk Skipfeartmuseum, publisearre oer lokale skiednis, tsjerke-
skiednis, monumintensoarch, tsjerke-ynrjochting en ambachtskeunstners. 
Alexander Jager (1962) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Rijksuniversiteit Gro
ningen; publiceerde over middeleeuwse archeologie. 
L.G. Jansma (1943) studearre sosjology oan de Ryksuniversiteit Grins (prom. 1977 yn Rotter
dam), wittenskiplik direkteur Fryske Akademy, publisearre oer religieuze bewegingen en minder
heden. 
Goffe Jensma (1956) studeerde geschiedenis (doet. ex. 1981) en filosofie. Hij publiceerde onder 
andere over Friese geschiedenis. 
J.A. Mol (1954) studearre skiednis oan de Vrije Universiteit te Amsterdam (prom. 1991), witten
skiplik meiwurker Fryske Akademy, publisearre oer midsieuske skiednis. 
P.N. Noomen (1949) studearre midsieuske skiednis, lânbouskiednis en Aldfrysk rjocht yn Grins; 
as wittenskiplik meiwurker ferbûn oan de Fryske Akademy; publisearre oer midsieuske skiednis. 
Wilma Seybel (1969) studeert geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, met als specialisatie de 
geschiedenis van de Europese expansie. 
Hotso Spanninga (1954) studearre skiednis yn Grins (dokt. eks. 1981), learaar skiednis en ierd-
rykskunde yn Dokkum; publisearre oer sosjale en politike skiednis. 
Tineke Steenmeijer-Wielenga (1946) studearre Nederlânsk (kand. eks. 1968) en Frysk (dokst. eks. 
1970) oan de Ryksuniversiteit Utert; is konservator Frysk Letterkundich Museum en Dokumin-
taesjesintrum, en wurke mei oan de útjefte fan de sammele fersen fan Schurer, Postma en Troel-
stra. 
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 Re-
naissance-ornament. Lucas van Leyden en de schoolboekenillustrator Cornelis Jetses. 
Geart de Vries (1956), studearre skiednis mei byfak Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins, en is sûnt 
1981 as redakteur yn tsjinst by Omrop Fryslân. 
A. Wegener Sleeswijk (1966) studeerde geschiedenis aan de Université de Provence en de Universi
teit van Amsterdam (doet. ex. 1992). Zij is assistent in opleiding bij laatstgenoemde universiteit en 
bereidt een proefschrift voor over de Frans-Nederlandse wijnhandel in de 18de eeuw. 

6 



Enkele blokhuizen in Friesland rond 1500 

Alexander Jager 

/. Inleiding 
De Friese vrijheid, zo bepalend voor de laat-middeleeuwse Friese geschiede
nis, kwam ten einde met de komst van Albrecht van Saksen in 1498 naar Fries
land. Diens poging om landsheerlijk gezag te vestigen in het in facties verdeel
de Friesland ging niet zonder strijd. Een hulpmiddel van Albrecht in deze 
strijd, waren twee vestingen te Leeuwarden en Harlingen. Deze werden aange
duid als 'blokhuizen'. Na de 'Saksische periode' van 1498-1515 slaagde Karel V 
erin om na negen jaar strijd duurzaam landsheerlijk gezag in Friesland te vesti
gen. Ook hij maakte gebruik van de bestaande blokhuizen en liet tevens enkele 
nieuwe bouwen, onder andere te Staveren. Deze blokhuizen van Leeuwarden, 
Harlingen en Staveren waren enorme vestingwerken die, al zijn ze tegenwoor
dig bovengronds verdwenen, topografisch en archivalisch nog voortbestaan. 
Van de overige Friese blokhuizen is vaak maar weinig meer bekend dan de lo
catie. Hoewel de blokhuizen te Leeuwarden (gebouwd in 1499), Harlingen 
(1500) en Staveren (1522) verschillende bouwheren hadden (de eerste twee 
waren van Saksische, het derde was van Habsburgse makelij) bestonden er gro
te overeenkomsten in constructie en functie. Daarom kunnen ze als één groep 
bouwwerken worden behandeld. 

Er bestaat tegenwoordig een grote belangstelling voor de vestingbouw als 
historisch verschijnsel. Dissertaties als die van Taverne1 over de stedenbouw en 
van Westra2 over de fortificatiewerken in het begin van de Tachtigjarige Oor
log, maar ook de publicaties van de Stichting Menno van Coehoorn zijn daar
van resultaten. Deze interesse richt zich echter voornamelijk op de vesting
bouw van na het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Toen werden onder auspi
ciën van de Staten-generaal tal van steden versterkt. De theorie die aan deze 
vestingbouw ten grondslag lag was van Italiaanse origine, zij het dat in het natte 
Nederland bij de verdediging van steden het water (in de vorm van grachten) 
een grotere rol speelde. De blokhuizen, die in dit artikel centraal staan, kan 
men zien als een tussenfase tussen deze latere vestingbouw en de middeleeuw
se kastelenbouw. Door wie ze werden ontworpen is niet met zekerheid vast te 
stellen; mogelijk ging het om bouwmeesters (of ingenieurs) uit de Zuidelijke 
Nederlanden. In dit artikel zullen we ons voornamelijk bezighouden met func
tie en voorkomen van deze vroege vestingen. 

2. Typologie 
Met de term 'blokhuis' werden vestingwerken aangeduid die in de late middel
eeuwen, maar ook daarna nog voorkwamen. Het woord 'blokhuis' was waar
schijnlijk afgeleid van 'blokkeren', waarmee dan het tegenhouden van een vij
andelijke strijdmacht bedoeld werd.3 Uit het toevoegsel 'huis', dat in het Oud-
Hollands onder andere voor kasteel of vesting werd gebruikt,4 blijkt dat de 
term 'blokhuis' van niet-Friese origine is. Het ging dan ook om een vestings
ysteem waarvan in Friesland alleen landsheren zich bedienden. 

De oudste blokhuizen in Friesland bestonden waarschijnlijk uit een vierkan-
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te binnenplaats, omgeven door een gracht. Met de aarde uit de gracht was een 
wal opgeworpen.5 Op de binnenplaats stonden zeker van hout opgetrokken on
derkomens voor een legertje van enkele tientallen soldaten. Defensieve waar
de had een blokhuis door de gracht en wal die het omringden. 

De waarschijnlijk volgens dit plan opgezette, en als blokhuis betitelde vestin
gen werden voor zover bekend in Friesland geïntroduceerd rond 1400 door Al
brecht van Beieren.6 Gedurende de eerste helft van de vijftiende eeuw zullen 
blokhuizen in Friesland, zoals die van Johan van Beieren in 1420,7 nog deze 
opzet hebben bezeten. 

Doordat ze steeds meer door geschut op de proef werden gesteld, ondergin
gen vestingen in de Nederlanden in de tweede helft van de vijftiende eeuw een 
verandering. Niet alleen was nu een verdediging tegen het door de buskruit-
technologie sterk verbeterde geschut vereist. Ook moesten de vestingen zelf 
worden aangepast voor geschutopstelling. Deze vestingen staan dan ook be
kend als (vroege) artillerieforten.8 In Friesland werd ook dit vestingtype veelal 
als blokhuis betiteld. 

Wanneer werd dit vestingtype in Friesland geïntroduceerd? Van een blok
huis dat de stad Groningen in 1496 bij Harlingen aanlegde, is te weinig bekend 
om uit te kunnen maken of dit hiertoe gerekend kan worden9. Vanaf 1499 ech
ter kwam dit vestingtype, dankzij Albrecht van Saksen, zeker in Friesland 
voor. Hoewel de vroege artillerieforten de vierkante omgrachting en omwal-
ling met de blokhuizen in de eerste helft van de vijftiende eeuw gemeen had
den, waren er belangrijke verschillen. De vroege artillerieforten hadden op de 
hoeken ronde geschuttorens: rondelen, en ook de wallen waren afgestemd op 
vuurbewapening. 

3. Geschiedenis 
Albrecht van Saksen ging bij zijn komst naar Friesland niet direct over tot ves
tingbouw. Toen hij hier in 1498 landsheerlijk gezag probeerde te vestigen, 
maakte hij aanvankelijk als versterking en onderkomen voor zijn manschappen 
gebruik van lokale adelshuizen, zoals de Camminghaburg iets buiten Leeuwar
den, de Uniastins in Leeuwarden, de Ilostins te IJlst, en het Sjaerdemaslot te 
Franeker.10 Op het in 1446-1449 gebouwde Sjaerdemaslot na,11 (het enige Frie
se adelshuis met kasteelachtige allure) waren deze Friese adelshuizen, als ver
sterking onvoldoende. Dit bleek toen Leeuwarder burgers in 1499 de Uniastins 
vrij eenvoudig wisten te veroveren en vervolgens vernietigden. Om zich van 
bestendige steunpunten in of bij de belangrijkste steden te vergewissen, was 
Albrecht gedwongen om tegen enorme kosten eigentijdse versterkingen aan te 
leggen. 

Zodoende verrezen in Leeuwarden en bij Harlingen grote blokhuizen of be
ter: artillerieforten.12 In het eveneens belangrijke Franeker beschikte Al
brecht, als gezegd, over het Sjaerdemaslot als versterking. 

Behalve voor de beheersing van de belangrijkste steden, dienden deze ves
tingen als uitvalsbasis voor het leger te velde. Het blokhuis van Leeuwarden 
lijkt het centrale strategische punt voor de Saksers te zijn geweest. In verband 
met de bevoorrading werd van hieruit de bereikbaarheid van de vesting te Har
lingen door een in 1507 gegraven vaart verbeterd.13 Deze vesting te Harlingen 
beheerste de zeehaven van de stad, de belangrijkste van Friesland. 

De versterkingen bleken voor hun doel berekend. Toen in 1500 Friesland 
verloren ging, behield Albrecht de steden met een versterking: Leeuwarden en 
Franeker.14 Waarschijnlijk omdat de versterking nog niet gereed was ging ech-
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Afb. 1. Het blokhuis te Leeuwarden, uit de atlas van Braun en Hogenberg 

ter Harlingen wel verloren. De effectiviteit van de vestingen gedurende de Sak
sische periode bleek nogmaals in 1515. Omdat George van Saksen, de zoon van 
Albrecht, er niet in slaagde Friesland te pacificeren, verkocht hij zijn rechten 
op het gebied aan Karel V. Met uitzondering van opnieuw de steden met een 
versterking ging het Friese gebied toen weer verloren.15 

Onder Karel V werden in 1517 de bestaande, als forten aangeduide, verster
kingen in Friesland vernieuwd,16 en werden te Dokkum, Lemmer en Workum 
nieuwe artillerieforten aangelegd. Deze waren zeker kleiner dan die van Leeu
warden en Harlingen.17 Alleen te Staveren werd in 1522 nog een derde groot 
artilleriefort aangelegd, dat 43.931 pond moet hebben gekost.18 De keuze om 
Staveren te versterken werd ingegeven om de stad, waarmee Holland vanouds 
binding had, consequent te gebruiken voor troepen- en materiaaltransport 
vanuit Holland. 

Met de overwinning van Karel V in 1524 brak een periode van vrede aan. 
Vanaf toen werd Friesland door de centrale regering der Nederlanden be-
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stuurd. Deze wenste op de blokhuizen, die immers geen urgente taak meer ver
vulden, te bezuinigen. De garnizoenen werden nu wel 's winters op volle sterk
te gehouden, maar 's zomers werden ze ingekrompen. Dan kon er immers snel 
genoeg versterking uit Holland overkomen. In 1531 werden, omwille van ver
dere kostenbesparing de vestingen te Sloten en Dokkum opgegeven en ge
sloopt.19 Het merendeel van de wapens op deze vestingen werd naar het blok-
huis van Staveren overgebracht.20 Het Sjaerdemaslot te Franeker, tenslotte, 
werd aan de rechtmatige eigenaren teruggeschonken.21 

Tot in de decennia rond het midden van de zestiende eeuw werd de militaire 
rust niet verstoord. Wel bleven de blokhuizen permanent bezet. Toen Fries
land echter vanaf 1569 bij de opstand tegen de Spanjaarden betrokken raakte, 
werden de artillerieforten weer in staat van paraatheid gebracht. Ook voor de 
Spaanse krijgsheer Caspar di Robles, die vanaf 1569 in Groningen, maar een 
jaar later eveneens in Friesland opereerde, vormden de versterkingen een be
langrijk middel om zijn gezag in Friesland te handhaven. 

Het hoogtepunt van de Opstand in Friesland was in 1572. Toen deed zich een 
reeks van invallen van opstandelingen voor. Di Robles wist deze steeds af te 
slaan. In datzelfde jaar liet hij om de controle over de blokhuizen te behouden 
de vestinggarnizoenen te Staveren en Harlingen, bestaande uit Friezen ('Laag-
duitsers', die hij wantrouwde) elk aanvullen met een contingent van 50 Walen. 
Omdat hij het verdacht van verzet, liet hij bovendien het garnizoen op de ves
ting te Leeuwarden in zijn geheel vervangen door Walen.22 In deze periode 
nam hij ook andere sterktes in gebruik, onder andere te Blokzijl en Kuinre.23 

Tot 1576 wist Di Robles in Friesland zo elke vorm van opstand meester te blij
ven. Toen pas werd hij door geldgebrek op de knieën gedwongen. 

Toen in 1577 de Spaanse troepen van Di Robles door de Staten van Friesland 
werden afgekocht, en het gebied verlieten, werden de vestingen te Leeuwar
den, Harlingen en Staveren opvallend genoeg niet gesloopt. Voor George van 
Rennenberg, de in 1577 door de Staten Generaal aangestelde stadhouder over 
Friesland, Groningen en Overijssel, betekende dit een stevige ondersteuning 
van zijn gezag in het Friese. Hij liet de vestingen dan ook bemannen en uit
rusten. Door spanningen tussen Rennenberg en de Staten van Friesland, onder 

Afb. 2. Het blokhuis te Harlingen, uit de atlas van Braun en Hogenberg 
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andere vanwege de religiekwestie, dreigden de blokhuizen weer vijandelijke 
steunpunten te worden, daar de garnizoenen Rennenberg trouw bleven. Gede
puteerde Staten van Friesland verkregen in 1578 van de landvoogd der Neder
landen, de neef van Philips II, aartshertog Matthias, toestemming om de cita
dellen te Harlingen, Leeuwarden en Staveren te slopen.24 Om een conflict met 
Rennenberg te vermijden, gingen ze waarschijnlijk echter niet direct over tot 
sloop. 

Toen Rennenberg begin 1580 echter openlijk de Spaanse zijde dreigde te 
kiezen, spoorden de Staten de burgers van Leeuwarden, Harlingen en Stave
ren aan om de blokhuizen te neutraliseren. Zonder noemenswaardig geweld 
wisten deze burgers de drie vestingen in handen te krijgen.25 Totdat zijn troe
pen in het najaar van 1580 vanuit Groningen een inval deden, had Rennenberg 
zo geen machtsmiddelen in Friesland meer in handen. Deze 'Groninger' troe
pen bezetten de vesting te Staveren, versterkten deze en lieten ze met een gar
nizoen achter. Een uit Holland overgekomen strijdmacht wist de vesting na een 
belegering in te nemen. De vesting werd vervolgens ontmanteld, een lot dat de 
sterktes te Leeuwarden en Harlingen een jaar daarvoor al had getroffen. 

4. Opzet van de vestingen 
De Friese blokhuizen waren voor die tijd geavanceerde fortificatiesystemen. 
Ze bestonden, tenminste toen ze nog volledig waren, niet uit een enkel ge
bouw, maar eerder waren het kleine dorpen met meerdere gebouwen op een 
vierkant eiland. Ze waren omgeven door een wal met gracht. In het midden 
van de gebouwen was een plaats. De gebouwen waren zoveel mogelijk tegen de 
wallen geplaatst om de binnenplaats vrij te houden voor troepenbeweging. Op 
de blokhuizen werden enorme voorraden bewaard voor een eventueel beleg.26 

Om zich te verdedigen beschikte het personeel over een uitgebreid arsenaal 
aan wapens. Tenslotte waren de vestingen zo strategisch mogelijk gesitueerd. 

Het blokhuis te Leeuwarden werd in de zuidoostelijke hoek van de stad aan
gelegd (afb. 1). Hier was slechts weinig bebouwing. Alleen de Haniastins hoef
de te worden opgeruimd. Op deze locatie kon verder gebruik gemaakt worden 
van de twee haaks op elkaar staande grachten van de stadsvesten, waarop twee 
aansluitende grachten werden aangelegd, waarna de omgrachting voor het 
blokhuis gereed was. Het blokhuis te Harlingen werd, als gezegd, buiten de 
stad aangelegd om zo de havenmond te kunnen beheersen (afb. 2). De buiten
dijks aangelegde sterkte had in 1502 zwaar te lijden van stormen. Afgezien van 
de landzijde werd deze vesting geheel omdijkt om de zee te weren. Het blok
huis van Staveren lag weliswaar in de stad, maar diende net als dat van Har
lingen om de havenmond te beheersen (afb. 3). 

Vanwege hun strategisch belang waren de blokhuizen omgeven door open 
terreinen. Hinderlijke aangrenzende bebouwing, die eventueel als verschan
sing tegen de vesting gebruikt zou kunnen worden, was door de vestingcom
mandanten opgeruimd. Zo liet Frits van Grombach in 1517 de aangrenzende 
bebouwing bij het blokhuis van Harlingen opruimen. Om dezelfde reden werd 
in 1531 in Staveren zelfs de kerk gesloopt en liet Hugo, graaf van Leysenach, in 
1542 de Saksische kanselarij in Leeuwarden tegen de vlakte slaan.27 

De vestingen waren nagenoeg vierkant en maten exclusief de omgrachting: 
200 bij 200 meter (Leeuwarden), 115 bij 145 meter (Harlingen), en 70 bij 80 
meter (Staveren).28 Op de hoeken waren ronde torens aangebracht. De Leeu
warder vesting had er oorspronkelijk drie, maar kreeg in 1557 een vierde. Deze 
werd in 1919 opgegraven (afb. 4). Het blokhuis van Harlingen had twee van 
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Afb. 3. Het blokhuis te Staveren, uit de atlas van Braun en Hogenberg 

dergelijke torens, die naar de zeezijde waren gericht. Bij de vesting van de Sta
veren waren er vier. 

Deze hoektorens of rondelen waren 12 -12.5 meter in diameter met 3 meter 
dikke muren. De rondelen, met de ca. 10 meter dikke aarden wallen, boden de 
blokhuizen een degelijke beschermende wal. De rondelen eindigden boven in 
een kanteling. Ze misten een overkapping. Dat was gebruikelijk voor artille-
rieforttorens. Het dak kon gemakkelijk in brand worden geschoten en zou der
halve een zwak punt vormen. Inwendig hadden de rondelen overkluisde kel
ders: kazematten,29 oftewel geschutkelders. Ze bestonden uit twee op elkaar 
staande overkluisde etages, waarbij de top was afgedekt met aarde, zodat een 
platform ontstond. De rondelen kunnen ook, in verband met rookoverlast van 
geschut, aan de bovenzijde open zijn gebleven; een exemplaar te Amsterdam 
had een open top (afb. 5). 

Bovengronds waren de rondelen ca. 8.5 meter, en de wallen ca. 7 meter 
hoog.30 Dit houdt in dat het loopvlak van de rondelen ruim een meter hoger was 
dan dat van de wallen. Voor het eventueel verplaatsen van het geschut van de 
wallen naar de rondeelplatformen moet dit ongunstig zijn geweest. In de borst-
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Afb. 4. Plattegrond van het in 1919 
opgegraven rondeel van het Leeuwarder 
blokhuis. Tekening A. Jager, naar W. 
Schukking (1935) 109-111 5* 

wering van de wallen waren verdiepingen (embrasures) aangebracht, waardoor 
het geschut kon vuren. De kanteling van de rondelen had eenzelfde doel. 

Doordat de blokhuizen door wallen omgeven waren, vormden ze gesloten 
systemen. Om toegang voor transport mogelijk te maken, waren poorten aan
gelegd. Staveren had één poort, Harlingen en Leeuwarden hadden respectie
velijk twee en drie poorten. Dit waren kwetsbare punten, en men mag aanne
men dat men speciale maatregelen ter beveiliging van de toegangen nam. Al
leen de westelijke poort van het blokhuis van Harlingen is ooit opgemeten (afb. 
6). De doorgang van deze poort was zeer laag, nauwelijks 1.45 meter en had ca. 
2 meter dikke muren. De poort verleende toegang tot een gang die een dalend 
plafond had,31 dit laatste met de bedoeling om zo te bemoeilijken dat vijandelij
ke projectielen de gehele diepte van de gang konden bestrijken.32 

Ter bescherming van het personeel in oorlogsomstandigheden moeten de 
blokhuizen ondergrondse verbindingsgangen hebben gehad die de strategische 
onderdelen van de vesting onderling verbonden. Ook hierover zijn we alleen 
ingelicht over het blokhuis van Harlingen, waarvan drie verbindingsgangen 
zijn teruggevonden (afb. 7): één tussen het noordwestelijk rondeel met een ge
bouw op de binnenplaats, een tweede tussen de twee rondelen, en nog een der
de tussen de westelijke poort en de toren ten westen van het centrale hoofd
gebouw33 (afb. 6). 

5. De bewapening 
Voor de verdediging beschikten de garnizoenen op de blokhuizen over een in
drukwekkende hoeveelheid wapens. Vuurwapens waren daaronder de belang
rijkste. Deze kunnen weer worden onderverdeeld in handvuurwapens en ge
schut. Uit vergelijking van wapeninventarissen uit de periode van 1515 tot 1575 
blijkt dat gedurende deze tijd op de blokhuizen steeds van ongeveer dezelfde 
wapen typen gebruik werd gemaakt.34 

De betekenis en mogelijkheden van de handvuurwapens, die als lichte wa
pens tegen infanterie konden worden ingezet, spreken voor zich. Vragen rijzen 
echter omtrent de toepassing van het geschut, dat vanwege onderlinge variatie 
in kaliber/kogelzwaarte tegen verschillende doelen, zoals verrijdbare schan
sen, schepen of muren, kan zijn gebruikt. 

Standaard geschuttypen in de zestiende eeuw in West-Europa waren: 
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scherpmetsers, mortieren, kartouwen, serpentina's, falconetten en kamer
stukken; zie onderstaande tabel. Daarnaast kwamen minder duidelijk gedefi
nieerde geschuttypen voor, zoals bussen.35 

Kanon Kaliber (cm) 

23 
35.5 
17-19 
14.4 
13.5 
11.6 
9.2 
5.1 

Kogelz 

80-100 
50-100 
48-56 
24 
18 
12 
10 
2 

scherpmetser 
mortier 
kartouw 
halve kartouw 
noodslang 
serpentina 
halve serpentina 
falconet 

De precieze toepassing van de artillerie kan worden afgeleid uit de zwaarte van 
de projectielen die de stukken verschoten. Van een groot aantal stukken is ech
ter de projectielzwaarte onbekend. Er kan onderscheid gemaakt worden in 
licht geschut (kogels van 2-23 pond) en zwaar geschut (kogels van 24-100 
pond). Voor het geschut van de blokhuizen levert dit de volgende staatjes op:36 

Leeuwarden 
zwaar geschut 
licht geschut 
onbekend 

Harlingen 
zwaar geschut 
licht geschut 
onbekend 

Staveren 
zwaar geschut 
licht geschut 
onbekend 

1515 

6 
9 

12 

5 
58 
11 

1519 

4 
59 
14 

1530 

9 
19 
14 

4 
36 
17 

1547 

1 
94 

1575 

3 
23 
19 

Afb. 5. Een rondeel op de 
vogelvluchtkaart van Amsterdam door 
Cornelis Anthonisz uit 1544 
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Het duidelijke overwicht aan licht en goed wendbaar geschut laat zien dat de 
garnizoenen waren ingesteld op verdediging tegen zowel personeel als lichte 
doelen, bijvoorbeeld verplaatsbare schansen. De enkele zware kanonnen wa
ren op de hoeken opgesteld; het lichte geschut en de handvuurwapens waren 
over de lange zijden van de blokhuizen verdeeld. De hoeveelheid zware vuur-
monden was onvoldoende om als belegeringsgeschut tegen de stad te kunnen 
worden ingezet. 

Een aanzienlijk deel van het garnizoen was bij de bediening van de artillerie 
betrokken. Het overige, met lichte wapens uitgeruste deel van het garnizoen, 
had een ondersteunende taak. De taak van het garnizoen was in eerste instan
tie defensief. We kunnen ons echter voorstellen dat deze troepen als infanterie 
eventueel aanvallen vanuit het blokhuis kon ondernemen.37 

6. De militaire waarde van de blokhuizen 
De vestingen te Leeuwarden en Harlingen zijn nooit op hun sterkte getest; het 
blokhuis van Staveren wel, het kreeg zelfs tweemaal (in 1572 en 1581) een be
leg te verduren. In 1572 bleef het blokhuis behouden, doordat een ontzettings-
macht de belegeraars verjoeg. Negen jaar later daagde echter geen ontzettings-
macht op,38 en was de val van de sterkte slechts een kwestie van tijd. Hieruit 
blijkt dat de Friese blokhuizen - hoe goed ze ook door ligging, opzet, construc
tie (zoals muur- en waldikte), bevoorrading en bewapening op hun taak bere
kend waren - niet onneembaar waren. 

De blokhuizen hadden meer dan één functie. Ze dienden als 'dwangkaste-
len' om de stad waar ze stonden te kunnen beheersen, anderzijds fungeerden ze 

0 SM 

Afb. 6. Plattegrond van de in 1896 opgegraven westelijke poort van het Harlinger 
blokhuis. Tekening A. Jager, naar een opmeting van H.M. Henket 
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als uitvalsbases en bevoorradingspunten voor het leger te velde. Hierbij 
schermden de sterktes te Harlingen en Staveren de havens van deze steden af. 
Kennelijk vond men niet dat de ligging van de blokhuizen dicht bij de stedelijke 
bebouwing gevaar inhield. Aangrenzende bebouwing nabij een artilleriefort 
kon overigens ook tegen vijandige stadsbewoners worden gebruikt. Tijdens de 
belegering van het Vredenburg te Utrecht in 1576 deden Spaanse troepen een 
uitval waarbij ze enkele huizen in brand staken. Doordat het vuur snel om zich 
heen greep ontstond voor de stad een gevaarlijke situatie.39 

Tegen kogelinslag waren de blokhuizen, gezien de diktes van de wallen en de 
rondeelmuren voldoende bestand.40 De defensieve kracht van de vesting hoef
de echter niet louter op wal- en muurdikte te berusten. Het rond 1400 gebouw
de kasteel van Helmond bezat muren van slechts ca. 1.3 meter dikte, maar 
doordat de omringende gracht daar zeer ruim was aangelegd kwam vijandelijk 
geschut te veraf te staan voor effectieve schoten.41 Het Gelderse kasteel Wil-

0 50« 

Afb. 7. Plattegrond van het in 1896 opgegraven deel van het Harlinger blokhuis, met 
reconstructie van de grootte en de verbindingsgangen. Tekening A. Jager, naar een 
opmeting van H. M. Henket 
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denborch doorstond belegeringen in de late vijftiende en vroege zestiende 
eeuw door verdubbeling van de grachten.42 

Een laatste aspect om de effectiviteit van een blokhuis te meten is de militai
re kwaliteit van het garnizoen. Dit garnizoen stond onder leiding van een ves
tingcommandant, waarvan de ambtsnaam per blokhuis verschilde,43 maar die 
overal dezelfde taken en bevoegdheden had. De vestingcommandanten waren 
alleen verantwoording schuldig aan de stadhouder en hoefden dus geen be
moeienis van lokale bestuurders te dulden. Zo ging er van de blokhuizen altijd 
dreiging uit voor de steden waar ze in of bij lagen. 

De grootte van de garnizoenen op de blokhuizen verschilde nogal. Zo waren 
er in 1524 op de vesting te Harlingen 100 tot 125 man aanwezig.44 Op het blok
huis te Leeuwarden waren er in 1577 slechts 60,43 maar in 1572 maar liefst 300.4é 

Gedurende de belegering van de vesting te Staveren in 1581 was 170 man per
soneel aanwezig.47 Gemiddeld zullen de sterktes met 150 man bezet zijn ge
weest. 

We zagen eerder al dat ten tijde van de Opstand in 1572 de bezettingen van 
de vestingen te Harlingen, Leeuwarden en Staveren werden gewantrouwd. 
Men kan inderdaad aan de loyaliteit van de 'Laagduitsers' (Friezen) voor de 
Spaanse zaak twijfelen. Dit zegt echter nog niets over hun militaire kwaliteit. 
Deze speelde echter wel een wezenlijke rol. Doordat in 1578 op de citadel van 
Leeuwarden slechtgeoefende soldaten aanwezig waren, konden deze opval
lend gemakkelijk ontwapend worden door een vijandelijke strijdmacht.48 

7. Besluit 
In de jaren 1580 en 1581 werden de blokhuizen niet direct geheel afgebroken. 
In de loop der tijden verdwenen echter de verschillende onderdelen. Toen de 
meeste Friese steden in deze periode een nieuwe omwalling en omgrachting 
kregen, werden ook delen van de blokhuiswallen en -grachten in de stadsves
ten opgenomen en zo behouden. De overige blokhuisgrachten werden ge
dempt met de aarde van de wallen. Vervolgens werden de blokhuisterreinen 
gestaag volgebouwd. 

Verschillende gebouwen van de vestingen zijn nog geruime tijd voor allerlei 
doelen gebruikt. Lang zijn restanten van het blokhuis te Leeuwarden bijvoor
beeld als gevangenis gebruikt. Pas in 1810 moesten de restanten van het blok
huis plaatsmaken voor de nieuw gebouwde penitentiaire inrichting. In Harlin
gen en Staveren gingen de laatste delen van de blokhuizen verloren door ver
schillende havenuitbreidingen. 
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36 Lijsten van vuurwapens op de drie blokhuizen: 

1. Leeuwarden en Harlingen in 1515 
Leeuwarden Harlingen 

houfstuck 
schcrpmetszer 
kartouw 
halve kartouw 
serpentina 
dubbele serpentina 
halve slang 
falconet 
'steenbus' 
'bus' 
haakbus 
handbus 

2. Leeuwarden en Harlinger, 

2 
2 
3 
1 
9 
9 
2 
3 

10 

28 

i in 1519 
Leeuwarden 

mortier 
'houffstuck' 
scherpmetzer 
kartouw 
halve kartouw 
'steenbus' 
'bus' 
dubbele serpentina 
serpentina 
halve slang 
falconet 
hackebus 
hantbus 

3. Staveren in 1547 
halve kartouw 
dubbele serpentina 
serpentina 
slang 
halve slang 
falconet 
haakbus 

4. Harlingen in 1575 
mortier 
kartouw 
serpentina 
halve serpentina 
falconet 
'kamerstukken of goetlings' 
'stuk van Groningen' 
'Poppenreuter' 
'rode Hond' 
'Maria Margaretha' 
'stuk geschut' 
'steenbreker' 

2 
2 
2 
1 

12 
1 
8 

16 
2 
3 

70 
22 

1 
26 
53 
8 
2 
5 

75 

1 
1 
5 
8 
9 
2 
1 
2 
1 
1 

10 
2? 

5 

44 

10 
1 

67 
22 

Harlingen 
3 

3 
1 
9 
3 

19 

17 
42 

37 Zo gebruikten Waalse soldaten in 1572 de versterkte kerk te Kuinre als uitvalsbasis tegen de 
watergeuzen in Sloten: Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 216. 
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39 M.W.J. deBruijne.a.,/lc/îZiev« Tijd. Dertien eeuwen Utrecht en de Utrechters (Zwolle 1984) 

300. 
40 Met een waldikte van ca. 8 a 10 m en rondeelmuren van 3 m, waren de blokhuizen voldoende 

bestand tegen kogelinslag. 
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Over de jeugd van Pieter Stuyvesant 

Goffe Jensma 

Ongetwijfeld dankzij de reclame-activiteiten van een multinationale sigaret-
tenproducent is Pieter Stuyvesant de Fries met de grootste internationale 
naamsbekendheid. Maar: what's in a name? Niet iedereen die achteloos een 
zoveelste filtersigaret opsteekt zal weten naar wie zijn rokertje is genoemd, laat 
staan dat hij weet heeft van de wondere wereld achter de rookwolken, het do
mineesland waaruit deze Stuyvesant afkomstig was en waarin hij zijn jeugd 
doorbracht. 

Over dit laatste bestaat ook bij historici nogal wat onzekerheid. Slaat men er 
een biografie of een biografisch woordenboek op na, dan valt op hoe de vroege 
jeugd van Pieter Stuyvesant wordt samengevat in een aaneenschakeling van 
zinnen in de vragende vorm.2 Dat betreft bijvoorbeeld zijn geboortejaar en 
-plaats. Het ene artikel stelt: geboren in 1592, het andere in 1612. Voor tussen
liggende alternatieven kan men te kust en te keur gaan. In bijlage 1 wordt op 
grond van enig nieuw materiaal beargumenteerd dat het juiste geboortejaar 
waarschijnlijk 1612 was en dat derhalve Stuyvesants geboorteplaats Peperga 
moet zijn geweest. 

Voor het overige is het de jonge Stuyvesant vergaan als zoveel historische 
figuren. Het beeld dat van hem gecreëerd is, berust niet zozeer op die enkele 
biografische feiten die van hem bekend zijn, maar op de samenhang die men 
achter die feiten vermoedt. Zo kon de jonge Stuyvesant uitgroeien tot de domi
neeszoon, die, avontuurlijk als hij was, niet voor de studie in de wieg was ge
legd. Als student zou hij zich zo hebben misdragen dat hij tot schande van zijn 
vader naar zee moest vluchten. 

De eerste vraag moet zijn, waarom wij zulke beelden creëren. Waarom richten 
wij in geboorteplaatsen gedenkzuilen op? Waarom staat deze Pieter Stuyve
sant zozeer in de belangstelling? Waarom kan zo'n sigarettenfabrikant zo goed 
met hem uit de voeten? Het antwoord lijkt mij, dat er in zijn levensgeschiedenis 
een aantal omstandigheden samenvallen. Allereerst leefde hij in de tijd die we 
normaal 'onze' gouden eeuw noemen. En dat is een periode die niet alleen in 
Nederland, maar ook in het buitenland nog steeds grote belangstelling en 
waardering geniet. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarvan 
Friesland er één was, beleefde in de eerste helft van de zeventiende eeuw een 
periode van ongekende bloei op velerlei terrein. In Europa gold de Republiek 
als modelstaat zonder weerga. Tegenwoordig herkennen wij deze gouden 
eeuw het gemakkelijkst aan de toen geproduceerde kunstwerken. Tegelijker
tijd weten we dat 'de cultuur' zo kon bloeien omdat de Nederlanden econo
misch gesproken een fase van expansie doormaakten. De koop- en zeelieden 
zwermden vanuit de Republiek uit over de wereld. Een wereld die tot dan toe 
grotendeels onbekend was geweest en die nu werd ontdekt, veroverd, beschre
ven en bestuurd. Pieter Stuyvesant was één van deze zeelieden/bestuurders. 

Sindsdien zijn macht én invloed van wat nu Nederland heet danig getaand. 
Het oude Europa en daarmee ook Nederland zijn ingehaald door het nieuwe 
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Amerika. Het is daarom beslist niet toevallig dat een volgende omstandigheid 
die tot Stuyvesants roem bijdroeg (en bijdraagt) 'Amerikaans' van aard is. Als 
een van de eerste gouverneur-generaals bestuurde Stuyvesant namelijk het te
genwoordige New York. In Amerika kent men hem vooral omdat hij van 
Nieuw Amsterdam, zoals deze Nederlandse kolonie toen heette, een stad wist 
te maken. In 1653 kreeg de stad als eerste nederzetting in het gebied van de 
tegenwoordige Verenigde Staten stadsrechten. Stuyvesant zette zich in voor 
het welzijn van deze stad. Aan de brandweer die Stuyvesant instelde is destijds 
een postzegel gewijd, maar belangrijker was dat hij aan de andere kant van de 
oceaan bijvoorbeeld onderwijs en armenzorg op poten zette. Nadat de koning 
van Engeland de Hollandse kolonie, bij wijze van zelf te veroveren kadootje, 
aan de Engelse hertog van York (vandaar de naam New York) had gegeven, 
moest Stuyvesant in 1664 de stad overgeven aan de Engelsen. Niet voor niets 
noemde men hem 'stubborn Peter', want na een kort verblijf in wat hij zelf mis
schien niet eens meer als zijn vaderland zag, verkoos hij daarna een bestaan op 
zijn 'bowery' (bouwerij) in het door de Engelsen overheerste New York boven 
de terugkeer naar 'thuis'. 

Het lijdt weinig twijfel, dat zijn tegenwoordige roem op 'Amerikaanse' her
kenning steunt. Veel van de biografische literatuur over Stuyvesant verscheen 
juist in de jaren waarin Amerika zijn tegenwoordige plaats in de wereld begon 
op te eisen.3 De 'Amerikaan' kon (en kan, voor zover hij er nog in is geïnteres
seerd) in Stuyvesant een evenbeeld zien: de man die risico's durfde te nemen, 
die trouw was aan zijn calvinistische principes en aan zijn opdrachtgevers, die 
getuige zijn beenamputatie (in 1644) pijn kon lijden en die ondanks of juist 
door zijn handicap toch uitgroeide tot een groot leider. Een persoonlijkheid die 
zelfs na zijn nederlaag zijn principes trouw bleef. Zo werd Stuyvesant deel van 
de Amerikaanse mythe. 

Maar dan gaat het over de volwassen Stuyvesant. De bestuurder wiens spo
ren uit duizenden herkenbaar zijn, omdat ze bestonden uit de afdruk van één 
gezonde voet en van een houten poot. Hier zal het gaan over de domineeszoon 
die met twee gezonde benen sporen maakte als ieder ander. En dan kan de 
vraag, waarom ervan deze jongen ook in Nederland beelden worden gemaakt, 
maar op één manier worden beantwoord. Omdat Amerikanen geneigd zijn dat 
spoor terug te volgen. Omdat er voor Nederlandse bestuurders bepaalde voor
rechten en misschien zelfs voordelen van afhangen of Stuyvesant in hun ge
meente of provincie is geboren. 

Er bestaat over de jeugd van Stuyvesant een artikel van S.J. Fockema An-
dreae, voormalig rijksarchivaris van Friesland. Het werd in 1964 gepubliceerd 
in een Amerikaans historisch tijdschrift. Toen hij zichzelf de vraag stelde naar 
de motieven van de jonge Stuyvesant om het ruime sop te kiezen, schreef hij 
over de toenmalige Friese maatschappij'. 

'The community that Peter left was rigidly formal (...) If one's condition 
happened to be that of a minister's son, one was destined to become a 
minister oneself. This meant a lifetime in Friesland's province, a lifetime 
in small circles, with total dependence on the village voters and the favor 
of the church rulers. On the spiritual Ie vel life would be equally constric-
ting. A minister was required to place his signature not only under the 
Dutch articles of faith and the Heidelberg catechism, but also under the 
articles drawn up against the Remonstrants in 1619.'4 

Daarmee sloeg hij misschien een feitelijke spijker op zijn kop, maar leidde hij 
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zijn lezers ook op een dwaalspoor. Op zichzelf gaat het hier namelijk niet om 
onjuiste observaties. Maar let op de kracht van de opeenvolgende formulerin
gen: 'formele samenleving', 'domineeszoon moet dominee worden', 'kleine 
kringetjes', 'totale afhankelijkheid', 'verstikkend geestelijk milieu'. De slot
som is al ver van te voren duidelijk: Stuyvesant was te groot voor die enghartig
heid en vluchtte naar de vrijheid: 

'The narrow confines of his native province could not have offered room 
to a man who had so totally outgrown the mentality and limitations of his 
ancestry'.5 

Hij werd, aldus Fockema Andreae, gedreven door het verlangen 'for the freest 
possible existence on self-conquered soil'. 

De vraag waarom men beelden van Stuyvesant creëert kan nu plaatsmaken 
voor de vraag hoe men dat doet. Fockema Andreae's artikel is er een prachtig 
voorbeeld van hoe een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden door dit 
te beschouwen als het tegendeel van haar wensdromen. Wensdromen: 'infor
mele samenleving', 'vrije beroepskeuze', 'groots en meeslepend leven', 'per
soonlijke onafhankelijkheid', 'geestelijke uitdaging'. Wat anders wordt er in 
deze oppositionele termen geschilderd dan 'it lân fan dream en winsken', Ame
rika? Wat doet Fockema Andreae anders dan achter de biografische feiten van 
Stuyvesants leven een moderne, door de Verlichting aangeraakte ervaring 
plaatsen, een verlangen naar individuele vrijheid? En wat is de strekking van 
zijn artikel dus anders dan een tegemoetkomen aan en voeden van de Ameri
kaanse mythe? Zo worden Stuyvesants drijfveren 'gesublimeerd', want deze 
bijna abstracte vrijheidsdrang was in Stuyvesants tijd niet denkbaar of uit-
spreekbaar. Ze was eigen aan Fockema Andreae's wereld. 

Ik wil in dit artikel, voorzien van enig nieuw bronnenmateriaal, opnieuw bekij
ken waarom Pieter Stuyvesant zijn vaderland verliet en 'koos' voor een loop
baan bij de West-Indische Compagnie. Tegenover de door Fockema Andreae 
geopperde vrijheidsdrang als reismotief zet ik gefrustreerde eerzucht. De re
den van Stuyvesants vertrek, zo zal ik proberen aannemelijk te maken, was al
lereerst het vastlopen van zijn vaders carrière. Daardoor werden ook de kan
sen van de zoon om aan vaste wal tot een goede positie te geraken verkleind. 

Om Stuyvesants motief te kunnen begrijpen moeten we ons dus uitgebreid 
verdiepen in zijn familieachtergrond en met name in het leven van het familie
lid dat op hem de meeste invloed had, zijn vader. Over deze valt meer te zeggen 
dan tot nu toe werd gedaan. Waarschijnlijk werd Balthasar Joannis (Stuyve
sant) zo rond 1587 als zoon van een herbergier Joannis Balthasari in Dokkum 
geboren.6 Dat geboortejaar kan worden afgeleid uit een inschrijving aan de 
Franeker universiteit in 1605;71605 min 18 (de gemiddelde leeftijd van de aan
komende student) is 1587. De jonge Balthasar gaf in het inschrijvingsalbum te 
kennen dat hij theologie wilde gaan studeren. 

Het geval Balthasar Joannis is er een prachtige illustratie van, dat de tijd 
rond 1600 gekenmerkt werd door een verhoogde sociale mobiliteit en dat daar
binnen vervolgens juist het predikantschap gold als een uitgelezen middel om 
hogerop te komen. Dit was een gevolg van de gebeurtenissen in 1580. Toen 
koos Friesland de kant van de Opstand tegen Spanje en toen werd ook de over
stap gemaakt van katholicisme naar protestantisme. Stap voor stap, maar met 
veel elan, werd daarna begonnen met de inrichting van wat men beter een min 
of meer autonoom en soûverein staatje kan noemen dan een Nederlandse pro
vincie. 
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In sociaal opzicht ontstond in dit proces van opbouw en vernieuwing ruimte 
voor nieuwkomers. In hoeverre er in de loop van de tijd ook praktisch de hand 
aan kon worden gehouden, wordt niet altijd even duidelijk,8 maar het staat wel 
vast dat aan deze nieuwkomers eisen werden gesteld van 'ideologische' aard. 
Zo werden - althans in de theorie van wetten, plakkaten en ordonnantiën -
sommige ambtenaren (schoolmeesters en professoren) verplicht om de Heidel-
bergse catechismus te onderschrijven en werden mensen van andere denomi
naties dan de gereformeerde uitgesloten van ambten. Het was aanvankelijk 
dus wel degelijk de bedoeling dat sociale èn ideologische vernieuwing hand in 
hand zouden gaan. Men mag om deze reden stellen, dat sommigen uit de lei
dende kringen de protestantse leer als een belangrijk instrument zagen voor de 
beheersing van de sociale mobiliteit. Predikanten zouden - als een soort van 
'partij-ideologen' - in dat proces een belangrijke rol moeten spelen. 

Eén van de 'staatsinstellingen' die werden ingericht, was in 1585 de universi
teit van Friesland te Franeker. Het belangrijkste motief tot oprichting was het 
grote gebrek aan protestantse predikanten.9 En omdat de Friese bestuurders 
meenden, dat men er met de opening van zo'n universiteit alleen niet was, werd 
er bovendien jaarlijks een aanzienlijk aantal beurzen aan veelbelovende scho
lieren uitgereikt. Men noemt deze instelling het alumniaat ('alumnus' betekent 
voedsterling). Zo was voor jongeren van wat lagere komaf juist een studie in de 
theologie in de toenmalige maatschappij één van de manieren om zich te ver
zekeren van toekomstig maatschappelijk aanzien.10 Balthasar Joannis was één 
van de gelukkigen die op kosten van de Staten van Friesland mocht gaan stude
ren voor predikant. Daarvan getuigt een borgstelling uit 1602. Een zekere Wil
lem Laurenss, burger te Leeuwarden, stelde zich garant, dat Balthasar zich zou 
houden aan de voorwaarden die aan zo'n beurs waren verbonden, namelijk dat 
hij niet iets anders dan theologie zou gaan studeren en dat hij na afloop van zijn 
studie het gewest Friesland zou dienen als predikant.11 

De herbergierszoon werd dus predikant en dat was op zichzelf al een flinke 
stap vooruit op de maatschappelijke ladder.12 Zeker in de tijd rond 1600 toen 
het calvinisme nog het elan van het nieuwe had, hadden predikanten over het 
algemeen een behoorlijke status. Maar ook binnen het beroep van predikant 
kon men zichzelf verbeteren. Binnen de Friese gereformeerde kerk stond niet 
iedere predikant even hoog in aanzien. Welke criteria precies werden aange
legd is niet geheel duidelijk. Wel staat vast dat de standplaats van een predikant 
een van de belangrijkste maatstaven was. Vanzelfsprekend was dit zo vanwege 
de verschillende rijkdom van de kerkelijke gemeenten, maar ook zullen veel 
minder tastbare grootheden als 'status' en 'invloed' een rol hebben gespeeld. 
Wie de beschrijvingen van predikantenloopbanen in de lijsten van Romein13 en 
vooral in die van Kalma14 doorloopt, valt het op dat vele predikanten in een 
klein kerkdorp begonnen om - indien het meezat - via een groter en rijker dorp 
te eindigen in een stad.13 Volgens deze normen was een predikantschap in de 
hofstad Leeuwarden de hoogste positie die een theoloog (althans als predi
kant) in Friesland kon bereiken. Bepaalde predikanten (bijvoorbeeld de stads
predikanten in Sneek en in Bolsward) waren als halve of hele geleerden smaak
makers bij de opiniebepaling in de Gereformeerde kerken16 en van een man als 
Johannes Bogerman (predikant in Leeuwarden) is bekend, dat hij in voorko
mende gevallen zelfs direkte invloed kon uitoefenen op de Friese stadhouder.17 

Uit de spaarzame stukken wordt goed duidelijk, dat Balthasar Joannis Stuy-
vesant een eerzuchtig man was, die binnen deze kerkelijke circuits carrière pro
beerde te maken. Daarin slaagde hij echter maar tot op zekere hoogte. Achter-
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eenvolgens was hij predikant in Peperga, Scherpenzeel en Berlikum. Hij was 
dus dorpspredikant en bleef dat. Van de drie dorpen waar hij stond genoot Pe
perga zonder twijfel het minste en Berlikum het meeste aanzien. Maar dit suc
ces was tijdelijk, Stuyvesants loopbaan als predikant liep vast. In plaats van 
vanuit Berlikum de sprong naar een stad te maken, werd hij in 1633 door Gede
puteerde Staten benoemd tot predikant van het Friese garnizoen soldaten te 
Delfzijl. Daarin kan men bijna niet anders dan een degradatie zien. 

Deze mislukte loopbaan wordt mogelijk begrijpelijk als we haar plaatsen te
gen de achtergrond van de veranderende verhouding tussen kerk en overheid 
in de eerste decennia van de zeventiende eeuw. Mogelijk speelde daarbij mee 
dat Stuyvesants grote eerzucht zijn oorspronkelijk goede contacten met zijn be
schermheren aantastte. 

Ook al kan het netwerk van deze patronen niet volledig worden gerecon
strueerd, er zijn voldoende aanwijzingen, dat Balthasar Stuyvesant dergelijke 
relaties onderhield. Dat was trouwens niets bijzonders. Patroon-cliënt relaties 
hoorden tot de meest voorkomende bindingen tussen mensen in de toenmalige 
maatschappij.18 Bij Balthasar Stuyvesant komen we ze voor het eerst tegen tij
dens zijn studie. Waarschijnlijk kwam hij in 1604 van de Latijnse school in Dok-
kum en was zijn kennis van de klassieke talen al zodanig dat hij meteen begon 
te studeren in de hogere faculteit van de theologie.19 Het volgende jaar pas liet 
hij zich - zulks was niet ongebruikelijk - officieel immatriculeren, namelijk op 
22 mei 1605. Misschien was dat omdat hij toen officieel wilde disputeren. In de 
academische gehoorzaal sprak hij over 'het wezen van God'.20 Hij droeg dit 
kleine drukwerkje op aan een aantal Dokkumer heren die of zijn patronen wa
ren of van wie hij hoopte dat ze het zouden willen worden. 'Mijn beschermers 
en weldoeners, die door mij vooral moeten worden geëerd en hooggeacht', 
noemde hij ze.21 

Het komt zelden voor dat men voor een historische figuur dit soort contacten 
over langere tijd kan volgen. Dat kunnen we ook niet in het geval van Balthasar 
Joannis. Wel kunnen we vaststellen dat hij hier een beroep deed op leden van 
de Dokkumer en Dongeradeelse elite van wie sommigen - overigens niet als 
big shots - banden hadden met de provinciale politieke elite. Wat we zeker we
ten is dat het stadsbestuur van Dokkum deze opdracht in april 1606 beloonde 
met een som van 7-10-00 eg. Een beloning, want' . . .voor een vereeringe van de 
dedicatie zijner thesen aan den magistraat gedaan'.22 Uit de lofdichten bij deze 
en andere disputaties blijkt, dat Balthasar in Franeker in hetzelfde huis woon
de als de zoon van één van de door hem vereerde Dokkumer heren - namelijk 
Frans Fokkes van Unia. Bovendien studeerde hij samen met onder andere een 
domineeszoon uit Ee, Hendricus Avercampius, en met de Holwerder Regne-
rus Barel(t)s.23 Hij was dus behoorlijk ingevoerd in wat hogere Dokkumer/ 
Dongeradeelse kringen. 

Stuyvesants eerzucht blijkt ook uit het huwelijk dat hij in 1607 sloot met Mar
garetha Hardenstein, weduwe van een zekere Petrus Monches (ook wel Mon-
chovius genaamd), laatstelijk predikant te Parrega. Van deze Margaretha we
ten we allereerst dat zij omstreeks 1575 werd geboren; toen ze in 1625 stierf 
werd namelijk genoteerd dat ze 50 jaar oud was.24 Dit houdt in, dat ze waar
schijnlijk wel zo'n tien jaar ouder was dan Balthasar; een opmerkelijk leeftijds
verschil. De meest voor de hand liggende reden voor deze opvallende partner
keuze ligt in Margaretha's afkomst. Zij stamde namelijk uit een Zwolse familie 
die juist in de tijd rond Ï600 aanzien en welvaart verwierf.25 Misschien heeft 
Balthasar contact gelegd met Margaretha via een familielid, te weten Pelegro-

25 



mius Hardenstein, die in dezelfde tijd als hij in Franeker studeerde. 6 Het door 
deze latere schepen van Zwolle gevoerde wapen is identiek aan dat van Marga-
retha.27 Hoe dit ook zij, voor Balthasar was dit huwelijk een buitenkansje; hij 
werd er beter van. 

Het is niet bekend, hoe Stuyvesant in zijn eerste gemeente Peperga en Bles-
dijke terecht is gekomen. Wellicht is hij, direkt na zijn huwelijk, dus in 1607 of 
1608, in dit sterk op Drente georiënteerde dorp beroepen. Zeker is dat hij er 
eind september 1609 was.28 Kerkelijk gezien hoorden de Stellingwerven in de 
eerste tijd na de opstand tot de classis Sneek. Doordat de streek tot aan de val 
van Steenwijk (in 1592) werd geteisterd door plunderende Spaanse soldaten 
werd pas later een aparte classis Ze venwouden opgericht (in 1595). Hetzelfde 
gold ook voor de kerkelijke gemeente Peperga en Blesdijke, die aanvankelijk 
(misschien tot 1602) werd bediend vanuit het naburige Noordwolde. De Stel
lingwerven vormden in kerkelijk opzicht dus anno 1600 nog een soort van 'zen
dingsgebied' met vele 'verenigde' gemeenten. 

In Peperga stapte Stuyvesant (voorzover bekend) voor de eerste maal, in 
juni 1612, naar de rechter. De achtergrond van zijn geschil met een zekere Jan 
Hermens is maar moeilijk te vatten, maar misschien meende Stuyvesant dat hij 
in deze jonge gemeente orde op zaken moest stellen. Duidelijk is in elk geval 
dat het ging om de wijze waarop de kerk (en in dit geval Balthasar Joannis) haar 
bezittingen in de vorm van bepaalde landerijen beheerde.29 Een belangrijke, 
door latere gebeurtenissen nog bevestigde vaststelling is, dat vader Stuyvesant 
er een gewoonte van maakte om tot voor het gerecht voet bij stuk te houden. 
Aan zo'n rechtzaak zullen steeds onaangename strubbelingen vooraf zijn ge
gaan. 

Tussen juni 1612 en februari 1619 verhuisde het gezin Stuyvesant van Peper
ga naar het nabijgelegen Scherpenzeel. Daar heeft Pieter een deel van zijn 
jeugd doorgebracht. En daar trad Balthasar opnieuw op de voorgrond, zij het 
op weifelachtige en discutabele wijze. In maart van dat jaar was hij namelijk als 
'predikant te Scherpenziel cum annexis', betrokken bij een actie om de griete
nijsecretaris Matthias Franckena tot grietman van West-Stellingwerf benoemd 
te krijgen. Er was hier sprake van een ingewikkeld en voor ons moeilijk te 
doorzien patronagespel van dienst en wederdienst. Stuyvesant, samen met vier 
van zijn West-Stellingwerver collega's en 80 ouderlingen, diakenen en lidma
ten wenste Franckena te steunen, zo schreven zij op 19 maart 1619 aan Gede
puteerde Staten en de stadhouder, omdat zij 'opnieuw' een overheid zouden 
willen hebben 'waardoor de Heilige dienst Godts ... conserveert mochte sijn, 
ende ooc sonder tumult, lasteringe ofte scheldinge met de meeste vrede van de 
gemene ingesetenen soo kercks als anders-gesinde bliven.' Het merkwaardige 
is echter dat Stuyvesant nog geen maand eerder en op verzoek van dezelfde 
Franckena mensen had bewerkt om juist te stemmen op Franckena's tegenkan
didaat, Homme van Idzaerda, zoon van de kort daarvoor overleden grietman 
Meynardt van Idzaerda. Stuyvesant wedde hier dus heel opzichtig op het ver
keerde paard. Mogelijk heeft Van Idzaerda hem dit niet in dank afgnomen.30 

Hoe dat ook zij, Stuyvesant vestigde zich in juli 1622 met vrouw en kinderen 
in een andere grietenij, te weten in Berlikum in Menaldumadeel. Hij had er, 
tegen de kerkelijke regels in, drie of vier keer op proef gepreekt en dat toont 
aan dat hij graag uit Scherpenzeel weg wilde. Op zichzelf was dit ook een stap 
vooruit. Berlikum was in die tijd een niet onaanzienlijk dorp, dat bovendien op 
de rijke klei en dichtbij de universiteitsstad Franeker en de hofstad Leeuwar
den was gelegen. Maar hier zou de carrière van Balthasar Stuyvvesant vast-
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lopen. Toen hij er kwam was hij eind dertig en kon hij nog verwachtingen koes
teren. Toen hij twaalf jaar later, in 1634, vertrok zal hij de nodige illusies armer 
zijn geweest. De periode Berlikum begon al met strubbelingen. Het bleek na
melijk dat de classis Leeuwarden zich, op grond van procedurefouten waaron
der het bovengenoemde onrechtmatige proefpreken, tegen de benoeming ver
zette en in dat verzet steun zocht bij de Staten op de landdag. Dankzij de steun 
van Gedeputeerde Staten kreeg de Berlikumer gemeente, die zijn zinnen op 
Stuyvesant had gezet, echter toch zijn zin. Dit zou kunnen duiden op protectie 
voor Stuyvesant vanuit het college van Gedeputeerde Staten.31 In Berlikum 
stierf, in 1625, Balthasars vrouw Margaretha Hardenstein. Twee jaar later, in 
1627, trouwde Balthasar voor de tweede maal, nu met Styntje Pieters, een we
duwe afkomstig uit Haarlem. Naar alle waarschijnlijkheid had Balthasar fami
lie in Haarlem en was hij via hen met deze weduwe in contact gekomen (zie 
bijlage 2). Het echtpaar kreeg vier kinderen. 

Net als indertijd in Peperga probeerde Balthasar in Berlikum orde op zaken 
te stellen. Vanaf 1629 tot aan het jaar van zijn vertrek 1634 raakte hij verwik
keld in een reeks van civiele rechtzaken.32 De meeste zaken gingen ook hier 
over de opbrengsten van de kerkelijke goederen. Een enkele zaak kwam in ho
ger beroep voor het Hof van Friesland. Wat opvalt is dat Stuyvesant voor het 
lagere nedergerecht van Menaldumadeel de meeste zaken verloor, terwijl het 
Hof hem doorgaans in het gelijk stelde. Mogelijk had hij zich de voorzitter van 
dit nedergerecht, de grietman Tjaard (of Tjeerd, of Sierck) van Heerma, tot 
vijand gemaakt. In 1632 spandedeze grietman namelijk voor zijn eigen gerecht 
een zaak tegen Stuyvesant aan. Het is één van die voor ons even onbegrijpelij
ke als voor de zeventiende en achttiende eeuw zo typerende erezaken.33 Op 17 
mei 1632, zo stelde Tjeerd van Heerma, had Balthasar Stuijffsandt namelijk in 
de middagkerkdienst vanaf de kansel openlijk en met luide stem, en voor een 
groot gehoor zowel van inwoners als van vreemden verkondigd dat 

'deimpetrant [de aanklager-G. J.] oppinxterdage sich seer schandelijck 
hadde verlopen in dronckenschap ende soo vol gesopen dat hij op den 
stoel hadde moeten sitten slapen (en oock der vroulieden aldaer genood 
sijn soo sere geparset datt sij onbehorlick over strate mosten t huis 
gaen...)'.34 

Het spande er hier werkelijk om, want Stuyvesant zette Heerma zo te kijk juist 
in de dienst waarin de laatstgenoemde zijn zoontje ten doop hield en de doop 
was al vanouds bij uitstek een ritueel om de status en voornaamheid van de 
familie van de dopeling te bevestigen.35 Stuyvesant tastte dus de familie-eer 
aan. Hij ontkende dat ook niet, maar verweerde zich wel. Hij was naar zijn 
zeggen geenszins van plan geweest om de impetrant opzettelijk te beledigen. 
Door zijn ambt en geweten genoodzaakt, had hij met zijn uitspraken vanaf de 
kansel geen andere bedoeling gehad dan de beterschap van de impetrant 'ende 
stichtinge van d genieuze verstanden'. Hij was dan ook niet van plan voor een 
wereldlijk gerecht in te gaan op de aanklacht, maar wilde de grietman nog wel 
eens voor de classis over het voorgevallene aanspreken. Immers de grietman 
was het hoofd van dit wereldlijk gerecht en kon 'daeromme alles staijven ende 
dirigeren nae sijn weel gevallen'. De zaak liep uiteindelijk voor Stuyvesant af 
met de sisser van een fikse boete van honderd gulden en de betaling van de 
proceskosten. 

Een van de historische achtergronden van deze zaak was mogelijk het lang
zame uiteendrijven van kerk en staat, of zoals men het in die tijd zei: van de 
ware religie (orthodox calvinisme) en machiavellistische regentenkuiperij. 
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Vanaf het begin van het twaalfjarig bestand dat in 1621 eindigde, bleek een 
goed calvinistische inslag niet langer een onverdeeld positieve eigenschap voor 
carrièremakers in spe. 

Hiermee samenhangend veranderde de maatschappelijke positie en de sta
tus van predikanten. Er ontstond onderscheid tussen de gegoede stads- en de 
arme plattelandspredikant. Een eerste teken aan de wand was wat dit betreft 
de 'verwording' van het alumniaat. Een tekort aan geschoolde predikanten was 
indertijd de reden voor de inrichting van deze instelling geweest. Gaandeweg 
(naar schatting kort na 1610) verkeerde dit tekort in een overschot.36 Waar
schijnlijk waren enerzijds dalende salarissen het gevolg.37 Aan de andere kant 
werden vanaf dat moment contacten (in de vorm van patroons en dergelijke) 
en familierelaties veel belangrijker. Dezen moesten worden ingezet om de be
haalde maatschappelijke positie te continueren en (in intergenerationeel per
spectief) te verbeteren. Op grond van de bovengenoemde lijsten met predikan
tenloopbanen (zie noten 13 en 14) zou men kunnen veronderstellen, dat in de
ze tijd ook de predikantendynastieën hun oorsprong hebben.38 Het zou zinvol 
zijn om deze veronderstelling te staven en uit te zoeken of de oligarchisering 
ook niet in de kerk en dus ook in (stedelijke) predikantenmilieu's een pendant 
had en of ze niet juist in de jaren na het Twaalfjarig Bestand een aanvang nam.39 

Zo Stuyvesant senior zichzelf ooit had gezien als founding father van zo'n 
predikantendynastie, dan had hij zich vergist. Hij was een man die ongetwijfeld 
graag flirtte met de macht. Maar zoals we weten was in de tijd van het Ancien 
Régime dit lonken gebonden aan de strakke regels van dienst en wederdienst. 
Misschien heeft Stuyvesant, net als in Scherpenzeel, in Berlikum op het ver
keerde paard gewed, misschien ook heeft hij het evenwicht tussen wat wense
lijk en wat bereikbaar was uit het oog verloren. In een tijd van beginnende oli
garchisering, een tijd waarin milieu en familie steeds belangrijker werden, ver
speelde hij zo waarschijnlijk niet alleen zijn eigen kansen, maar ook die van zijn 
zoon. 

Pieter Stuyvesant was eind 1629 of begin 1630 door Balthasar naar de universi
teit in Franeker gezonden. Hij was toen ongeveer 18 jaar oud en had - waar
schijnlijk te Leeuwarden40 - de Latijnse school doorlopen. Anders dan zijn va
der, die zich 25 jaar eerder als student theologie had ingeschreven, liet hij zich 
in januari 1630 immatriculeren als student in de talen en filosofie.41 Dat hij ech
ter van plan was om net als zijn vader predikant te worden, bewijst een lijst van 
zijn boeken die werd opgemaakt waarschijnlijk nadat hij uit Franeker was ver
trokken. Het gaat hier om een voor een student meer dan gemiddeld boeken-
bezit en als we de 56 titels bij langs lopen dan wordt duidelijk dat Pieter zich 
door een studie in de artesfaculteit voorbereidde op de theologie. Er worden 
voornamelijk 'literaire' en theologische werken genoemd.42 

Deze lijst roept ook nieuwe vragen op omtrent Pieters vertrek naar zee. Ten 
eerste: werden deze boeken verkocht na dat vertrek? Dat Balthasar Stuyvesant 
de verkoop regelde, terwijl er ook van door Pieter gemaakte schulden sprake 
was, pleit voor een bevestigend antwoord.43 Bovendien was er sprake van 
schulden - mogelijk kost- en collegegeld - aan mensen uit het Franeker univer
sitaire milieu. Het geheel geeft zo de indruk van een algehele afrekening.44 Zou 
de veiling inderdaad in het teken van Pieters vertrek hebben gestaan, dan leidt 
dit meteen tot de vraag wanneer ze precies werd gehouden. Evenmin als over 
Pieters geboortejaar bestaat er immers ook geen overeenstemming over het 
jaar van zijn vertrek. Kemperink stelt het op 1632/1633.45 Jammer genoeg valt 
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ook deze vraag niet met zekerheid te beantwoorden. Het lijkt onwaarschijnlijk 
dat de veiling eerder plaatsvond dan januari 163146 en later dan november 
1632.47 Zou het vermoeden juist zijn dat het hier om afhandeling van schulden 
van Pieter Stuyvesant gaat, dan is deze hoogstwaarschijnlijk begin 1631 ver
trokken.48 

Waarom vertrok Stuyvesant? Er bestaan aanwijzingen dat hij zich als stu
dent op de een of andere wijze heeft misdragen. Een eerste is een tekeningetje 
van put, galgen, rad en gevangenis bij zijn inschrijving in het Album van de 
Leeuwarder natio te Franeker. Dit zou duiden op wangedrag.49 Een tweede 
aanwijzing stamt uit veel later tijd (1649) en is een 'commentaar' op zijn benoe
ming als opvolger van de corrupte directeur-generaal van Nieuw-Nederland, 
Willem Kieft in 1647. In dit anonieme pamflet gaat Stuyvesant over de tong als: 

'.. .een Predicants Soon uyt Vriesland, die wel eer te Franiker de Dochter 
van zijn eyghen Hospita bestolen hadde, ende daer over betrapt was, en-
de om zijne Vaders wille verschoont is, anders soude daer wel licht zijn 
eerste schandael hebben moeten uytstaen...'.50 

Een derde aanknopingspunt biedt mogelijk een krantenartikel uit 1963, dat 
weliswaar anoniem en zonder bronvermelding verscheen, maar dat in de kern 
wel lijkt te zijn gebaseerd op archivalia. In dit artikeltje wordt gesproken van 
vandalisme in een Harlinger kroeg in november 1630.51 

Zou in het vuur achter deze paar rookwolkjes de reden van Pieters vertrek 
kunnen schuilen? Die conclusie ligt voor de hand, want het verhaal is bekend: 
de student die niet wilde deugen, werd indertijd op 'een Oost-Indisch Schip 
gesmeten en weggezonden voor soldaat'.52 Toch valt er op zo'n snelle slotsom 
nog wel wat af te dingen; bijvoorbeeld dat iemand onschuldig is tot het tegen
deel is bewezen. En dat dit laatste in dit geval geen loze bewering meer hoeft te 
zijn, is te danken aan de uitstekende, in 1985 verschenen inventaris van de ar
chieven van de voormalige universiteit te Franeker. Daarin is namelijk een vol
ledig overzicht opgenomen van alle rechtzaken die voor de academische vier
schaar tegen de jeugdige student-delinquenten van weleer werden gevoerd. 
Zoals misschien bekend vielen de academieburgers onder een eigen recht
spraak. Slechts in het geval van zware misdaden werden de delinquenten over
gedragen aan het Hof van Friesland te Leeuwarden. Nu er in deze lijst geen 
sprake is van zekere Pieter Stuyvesant pleit dat hem vrij, zo misschien niet van 
een enkel feit (er kan een stuk zijn weggeraakt), dan toch wel van de reputatie 
van notoire, want herhaaldelijk opgebrachte onruststoker.53 

Hetzelfde verhaal - dat van de student in Oost-Indië - kent ook een meer 
wetenschappelijke variant: in de toenmalige samenleving met zijn geringe ma
te van verticale sociale mobiliteit boden, aldus Faber en ook Boxer,54 de zee
vaart en de koloniale sfeer nog de meeste mogelijkheden om vooruit te komen. 
Voor deze, wat positiever geformuleerde versie valt in dit geval meer te zeg
gen. Toegepast op de Stuyvesants kan men zich voorstellen, dat er in de familie 
in het begin van de jaren dertig rekeningen zijn opgemaakt en toekomstper
spectieven vergeleken. Mogelijk was inderdaad een vergrijp van de zoon daar
toe aanleiding; maar bij dit opmaken van de balans zullen zonder enige twijfel 
meer zaken ter sprake zijn gekomen. 

Allereerst lijkt het erop dat de loopbaan van Balthasar was vastgelopen. Niet 
alleen bovengenoemde rechtzaak laat zien hoe zijn positie in Berlikum onmo
gelijk was geworden. Ook zijn - mislukte - poging om in mei 1633 van gemeen
te te ruilen met de vader van zijn vroegere studiegenoot Franciscus Haverkamp 
te Oldeholtpade wijst in die richting.55 De uiteindelijke benoeming door Gede-
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puteerde Staten als soldatenpredikant in het fort te Delfzijl in november 1633 
komt in het licht van Balthasars loopbaan dan ook niet als een verrassing. Mo
gelijkerwijs heeft hij zelf om deze degradatie - want iets anders dan een buiten
spel zetten kan men er nauwelijks in zien56- verzocht. 

Al met al was waarschijnlijk aan het begin van de jaren dertig al wel duidelijk 
dat Pieter als aankomend predikant van zijn vaders contacten niet erg veel 
hoefde te verwachten. En dat terwijl, zoals al eerder opgemerkt, de positie van 
de predikant in steeds sterkere mate daarvan afhankelijk werd. Zou hij door
zetten dan zou hij net als ooit zijn vader waarschijnlijk moeten beginnen als 
slechtverdienende plattelandspredikant. 

In de inventaris die na de dood van Balthasar Stuyvesant in Delfzijl werd 
opgemaakt, staat - behalve de grote hoeveelheid huisraad en het opmerkelijk 
waardevolle boekenbezit (opnieuw ook een bewijs van Balthasars ambities) -
een post die zowel ontroert als een sleutel mag heten voor de keuze die vader 
en zoon Stuyvesant maakten. Ergens in huize Stuyvesant hingen twee tafere
len: een plaat van Amsterdam en eentje van Haarlem.57 Amsterdam was de 
plaats van waaruit Pieter uitvoer naar de West. Haarlem zal - waarschijnlijk -
voor de familie een heel speciale betekenis hebben gehad. Het is nog steeds 
niet geheel duidelijk hoe de familie Stuyvesant precies in elkaar heeft gesto
ken.58 Dat er een Haarlemmer en een Friese tak zijn geweest lijkt echter on
betwistbaar en ook dat er aan het begin van de zeventiende eeuw tussen de 
Friese en de Haarlemse tak contacten hebben bestaan.59 Niet alleen trouwde 
Balthasar Stuyvesant, en dat is geredeneerd vanuit Friese begrippen in die tijd 
opmerkelijk, in 1627 een Haarlemse weduwe;60 ook een zuster van Balthasar, 
Anneke, trouwde in 1621 te Haarlem.61 Vele van deze Stuyvesants waren 
schipper of anderzins zeevarend (zie bijlage 2). 

Toch kan het niet meer zijn dan een gegrond vermoeden waarmee ik hier wil 
eindigen. Toen steeds duidelijker werd, dat een loopbaan als predikant voor 
Pieter op bezwaren zou stuiten, wat lag er toen meer voor de hand dan dat voor 
een andere voortzetting van de carrière gebruik werd gemaakt van bestaande 
familiecontacten, contacten die zich ook uitstrekten tot de West-Indische 
Compagnie? Vader en zoon Stuyvesant zouden samen tot de conclusie kunnen 
zijn gekomen, dat een loopbaan bij de WIC de beste mogelijkheden bood. 
Weliswaar was zo'n carrière, al was het alleen maar vanwege de hoge sterftecij
fers aan boord van de schepen, veel riskanter dan een loopbaan aan wal;62 ze
ker voor iemand als Pieter die toch een meer dan gemiddelde opleiding had 
genoten lagen er wel degelijk kansen op succes (zie ook het artikel van Gaastra 
en Seybel elders in dit tijdschrift).63 Dat zijn vader waarschijnlijk bij de beslis
sing om uit te varen betrokken was, blijkt niet alleen uit de wijze waarop hij na 
Pieters vertrek diens studieschulden vereffende door middel van de verkoop 
van zijn boeken; het blijkt nog veel meer uit een briefje dat hij een paar jaar 
later vanuit Delfzijl aan de West-Indische Compagnie stuurde: 

'de vaeder van Petrus Stuyffsant Commys of Supracargo op Fernando 
Norunho, versouckt dat syn soon vandaer geavanceert tot het ambt hy 
bequam gevonden mocht worden'.64 

Van Pieter Stuyvesant is gezegd, dat het avontuur hem in het bloed zat, dat hij 
een door vrijheidsdrang gedrevene was, iemand was die niet geschikt was voor 
een geregeld leven op het vasteland. Er wordt dan vervolgens gesuggereerd 
hoe teleurgesteld vader Balthasar over zijn zoon zal zijn geweest. Zo'n tafe-
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reeltje van een ondankbare zoon die zijn vader verdriet doet en tot in het diepst 
van zijn vaderhart kwetst, mag dan wel in de negentiende eeuw passen, het 
congrueert veel minder met de sociale verhoudingen en mechanismen van de 
zeventiende eeuw. Ik hoop dat ik, door de beschikbare feiten op een rijtje te 
zetten en in hun historische context te plaatsen, hier aannemelijk heb gemaakt, 
dat het vertrek van Pieter Stuyvesant veel meer dan werd aangenomen een ge
volg is geweest van 'familieomstandigheden', van berekening en van afgewo
gen carrièreplanning dan van opwellingen en vrijheidsdrang. 

Noten 
1 Dit artikel is de uitgewerkte tekst van een lezing die ik in januari 1989 te Wolvega hield. Een 

mens overziet niet altijd de gevolgen van zijn daden. Deze lezing bleek namelijk voor de Ver
eniging Plaatselijk Belang 'Tot Nut & Genoegen' te De Blesse/Peperga reden om de publici
teit te zoeken en om uiteindelijk in het dorp Peperga een monument voor Stuyvesant op te 
richten. Zo staan er in de gemeente Weststellingwerf nu maar liefst drie monumenten ter her
denking van de geboorte van Stuyvesant, een exemplaar in de hoofdplaats Wolvega, één in de 
'oude' geboorteplaats Scherpenzeel en nu dan ook één in de 'nieuwe' geboorteplaats Peper-
ga. Was dit het onverwachte resultaat van mijn lezing - ik had namelijk slechts nieuw bewijs
materiaal aangedragen voor wat al sinds 1959 met grond van redenen was beweerd (zie bijlage 
1) - , ze had indertijd ook een voorgeschiedenis, namelijk een uitnodiging aan mijn adres om 
bij gelegenheid van een bezoek van de toenmalige burgemeester van New York Ed Koch, in 
1988, enkele nieuw boven tafel gekomen gegevens over Stuyvesant tot een verhaal te ver
werken. Daarmee is dan al gezegd, dat een groot deel van de gegevens waarop dit artikel is 
gebaseerd, niet door mij zelf is verzameld. Een welgemeend en heel hartelijk woord van dank 
is op zijn plaats, allereerst aan de medewerkers van het Rijksarchief te Leeuwarden en heel in 
het bijzonder aan de rijksarchivaris in Friesland, mr. D.P. de Vries, die mij vele feiten aan
reikten. Daarnaast toonde ook de de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. een gulle be
reidwilligheid. Vooral van de voorzitster van deze vereniging, mevrouw A. van Gelder-Van 
den Donker ontving ik vele gegevens. Het zal duidelijk zijn dat ik, hoewel pronkend met an
dermans veren, de verantwoordelijkheid voor het verhaal zelf draag. 

2 De belangrijkste literatuur over de jonge Pieter Stuyvesant: J.C.E. Bartelds: in P.C. Mol-
huysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlansch biographisch woordenboek (10 dln; Leiden 
1911-1937) VIL 1191-1194; M. Eerdmans, Pieter Stuyvesant. An historicai documentation 
(Grand Rapids 1957), met uitgebreide bibliografie; S.J. Fockema Andreae, 'Data on the 
Dutch Background of Peter Stuyvesant' in: De Halve Maen. Quarterly Magazine of the Dutch 
Colonial Period in America 39 (1964) nr. 1, 5-6; A. van Gelder-van den Donker, 'Een Stel
lingwerver: geboren in Peperga, getogen in Scherpenzeel... Pieter Stuyvesant', De Stelling. 
Officieel orgaan van: De Vereniging Historie Weststellingwerf e. o. 7 (1988) nr. 26, 17-24; A. 
van Gelder-Van den Donker, 'Pieter Stuyvesant geboren in 1610!!', De Stelling 8 (1989) nr. 
28, 14-17; J J . Kalma, 'Piter Stuyvesant (1612-1672). De man, dy't New York boude', in: 
Idem, Dit Wienen EkFriezen II (Leeuwarden 1964) 20-26; J.H.P. Kemperink, 'Pieter Stuyve
sant. Waar en wanneer werd hij geboren?' De Navorscher. Nederlands Archief voor Genealo
gie en Heraldiek, Heemkunde en Geschiedenis 98 (1959) afl. 3, 49-59; A.R. VanHoevenberg, 
'The Stuyvesants in the Netherlands and New Netherland', The New-York Historica! Society. 
Quarterly Bulletin 10 (1926) nr. 1, 3-13. 

3 Eerdmans, Stuyvesant, 75, geeft vijf (van zestien) titels uit de jaren twintig van deze eeuw. 
4 Fockema Andreae, 'Dutch Background', 6. 
5 Ibidem. 
6 Balthasar was de zoon van een herbergier, genaamd Joannis Balthasari; mededeling van wij

len dr. J. J. Kalma die dit op zijn beurt ontleende aan een door hem niet nader gespecificeerd 
stuk van de hand van Meinardus van Aitzema. In de geklapperde registers (betalingsordon
nanties, resolutieboek en burerboek) van het Dokkumer archief komt deze naam niet voor 
(inlichtingen van de oud-gemeentearchivaris, dhr. Keune). 

7 S.J. Fockema Andreae en Th.J. Meijer (red.), Album Studiosorum Franekerensis (1585-
1811,1816-1844) (Franeker 1968) d.d. 22 mei 1605, (874); hij werd ingeschreven door Henri-
cus Antonides Nerdenus als 'Balthazarus Joannis Doccumensis Th. st.'. 

8 W. Bergsma, deskundige op het terrein van het calvinisme in de vroeg-moderne periode, 
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maakt er in zijn artikelen over de Friese situatie werk van om dit verschil tussen theorie en 
praktijk te benadrukken door de beschrijving van 'case-studies' uit het veld (bijvoorbeeld: 
'Kalvinisme yn Snits om 1600 hinne', in: idem c.a. (red.), Frysk, front enfrij. In oantalaspek-
ten fan leauwe en polityk yn Fryslân (Leeuwarden, 1988), 95-119.) Zijn favoriete thema is de 
zwakte van het vlees. Het lijkt hem echter soms te ontgaan dat er van zwak vlees niet kan 
worden gesproken zonder gewillige geest en dat er door het calvinistisch centrum van de 
macht als zijnde die 'gewillige geest' wel degelijk naar werd gestreefd om een strakke, gedisci
plineerde organisatie op poten te zetten. De door Bergsma gehanteerde methode is uitste
kend geschikt om de effectiviteit van een beleid na te gaan, maar veel minder om de bedoeling 
achter dat beleid te achterhalen. 

9 Zie mijn 'Inleiding'in: G.Th. Jensma, F.R.H. Smit en F. Westra (red.). Universiteit te Frane-
ker. Bijdragen tot de geschiedenis van de Friese Hogeschool (Leeuwarden 1985) 11-39; met 
literatuur. 

10 Zie J.J. Kalma, "s Lands voedsterlingen', in: Jensma e.a. (red.). Universiteit te Franeker, pp. 
147-160. 

11 RAF, Statenarchief, GA2: dd. 18 november 1602: Balthasar Joannis Scholier geniet pensie 
'van den Landtschappe', waarvoor Willem Laurenss borg staat. Het was vanaf april 1602 voor 
alumnen verplicht om een borg te stellen; Kalma, 'Voedsterlingen', 151. De tekst luidt: 
'Willem Laurenss. burger binnen Leuwarden op huijden int Staten huijs verschenen heeft be
looft ende aengenomen, ende dyen volgens hem borge geconstitueert, sulckes doende mits 
deesen dat Balthasar Joannes Scholier pensie vanden Landtschappe genieten int wtvoeren 
van sijn leeringhe hem tot ghene faculteijtcn anders als tot de heijlige schrifture sal begeucn, 
ende sulckes nacomende de kereke van deeze Landtschappe voor allen anderen t'allen tijden 
verbonden weesen, ofte bij gebreecke van dijen is d' voorn(oemde) Willem Laurenss te vree
den de pensien die d' voorseide Balthasar van nu voortaen dal geraecken t'ontfangen , den 
Landtschappe wederomme te restitueren, voldoen & betaelen, daer vooren sijne goederen 
der Landtschappe executie submitterende ende t'onderpandt stellende, (Is) oorconde de 
handt vande voornoemde borge hier onder gestelt, Actum den xviiie nouembris Sestien hon-
dert & twee. (...) Alsoo d' voornoemde borge nyet schrijuen en conde heeft sijn merek hier 
onder gestelt & daerenbouen deesen bij franchoijs de Zwart Clerq t' sijnde beede medeonder-
teeckent, 
Dit is t' merek van Willem Laurenss Frans: deswart...'. 

12 Relevante literatuur is vooral: P. van Rooden, 'Van geestelijke stand naar beroepsgroep. De 
professionalisering van de Nederlandse predikant, 1625-1874', Tijdschrift voor Sociale Ge
schiedenis 17-4 (1991) 361-393; G. Groenhuis, De Predikanten. De sociale positie van de gere
formeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor 1700 (Groningen 
1977). 

13 T.A. Romein, Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde 
gemeenten van Friesland. Handschrift nagelaten door... (2 dln; Leeuwarden 1886-1888). Ro
mein is voor de vroegste periode niet altijd even volledig. 

14 J.J. Kalma, Een kerk in opbouw. Classisboek Sneek 1583-1624 (Leeuwarden 1978); Idem, 
Een kerk in opbouw. Classisboek Bolsward-Workum 1600-1633 (Leeuwarden 1981) en Idem, 
Een kerk in opbouw. Classisboek Franeker 1636-1658 (Leeuwarden 1983). Het is maar één uit 
vele verdiensten dat Kalma in deze bronnenuitgaven de loopbanen van predikanten op mini-
tieuze wijze heeft gereconstrueerd. 

15 Cf. J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 
1800 (2 dln; Leeuwarden 1973) 369 en P. van Rooden. 'De sociale positie van de predikant in 
de tijd van HaverSchmidt', De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw 
18-1(1994) 39-52, vooral 40-41, waar wordt beschreven hoe ditzelfde systeem tot in de negen
tiende eeuw werkte. Zie voor het verschil tussen stads- en plattelandspredikanten: Groen-
huis, De Predikanten, 34 en vooral 133 e.v. 

16 Zie mijn: 'Uit het huis van Arcerius. Acht 'artes'-studenten en hun opvattingen over weten
schap en maatschappij', in: Jensma e.a. (red.), Universiteitte Franeker, 461 e.v. over twee van 
zulke predikanten, n.1. Gotschalk Aeltius en Godefridus Sopingius. 

17 Zie mijn: 'Twee adviseurs, een stadhouder en een koning. Over de benoeming van William 
Ames tot hoogleraar in de theologie te Franeker, 1622' De Vrije Fries 66 (1986), 59-70, en H. 
Spanninga en H.M. Mensonides, 'De Saeck van Leeuwarden is so cleyn niet te achten. Ge
loof en politiek in Leeuwarden in de jaren 1608-1617' Leeuwarder Historische Reeks 2 (1990) 
66-171. 

18 H. Spanninga, 'Patronage in Friesland in de 17de en 18de eeuw: een terreinverkenning'. De 
Vrije Fries 67 (1987), 11-26. 

19 Op 6 augustus 1604 ontving 'Balthasar Joannis Scholier' van het gewest 12 gulden 'tot een 
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vereeringe'; RAF, Statenarchief, Gf50, 64v. Deze gift zou hem kunnen zijn verstrekt bij zijn 
'eindexamen' aan de Latijnse school van Dokkum. Wel stond hij al sinds 1602 expliciet als 
theologisch alumnus te boek (zie noot 11). Wellicht verzorgden dus de rector en de conrector 
van de Dokkumer Latijnse school derhalve zijn 'vooropleiding' in de talen en de filosofie. Het 
dankwoord aan hen in zijn disputatie (zie verder) maakt dat aannemelijk. Er bestond in be
paalde kringen discussie over het nut van de artes-faculteit, zie ook mijn 'Uit het huis van 
Arcerius'. 

20 Disputatio theologica ...de Essentia Divina ...ad quam... praeside ... D. Henrico Antonide 
respondebit Balthasarus Joannis Doccumianus Frisius (Franekerae; Rombertus Doyema & 
Theodoricus Ioannis, 1605). 

21 Dat waren: Sixtus van Scheltema, hoog militair en oud-gedeputeerde; Frans Fokkes van Unia, 
een oud-volmacht in de Staten van Friesland (Frans Fokkes Unia was lid van G.S. van 1588 
tot 1593, zie M.H.H. Engels, Naamlijst); Klaas Hobbes Vallinc J.U.D. (Klaas of Nicolaas 
Vallinc was stadssecretaris van Dokkum van april 1603 tot zijn dood op 4 december 1617. Hij 
was getrouwd met Hester van Loo; FA, Hs Sannes; vriendelijk dank aan prof. dr. Ph.H. 
Breuker die me het handschrift liet inzien); Thomas Joannis, quaestor (schatbewaarder) in 
diezelfde stad. Tevens bedankte hij Stephan Ubels en Boëtius Ludolphi omdat ze hem bij zijn 
eerste studieën op weg hadden geholpen. Stephanus Ubels was rector van de Latijnse school 
te Dokkum waarschijnlijk van 1603 tot zijn dood in 1629. Zijn voorganger was Raphaël Cling-
byl, die in 1603 werd benoemd als hoogleraar te Franeker. Stephanus Ubels, die ook wel 
Schoning of Valling wordt genoemd, studeerde te Franeker: ASF, nr. 12, 14.4.1586, 'Ste
phanus Ubeli, theol. stip.' Boètius Ludolphi wordt als conrector genoemd in 1605. Zijn voor
ganger was Hilarius Sibrandi, genoemd in 1598, zijn opvolger was Paulus Arcerius (1607-
1609). Ik ontleen deze gegevens aan een handschrift dat ik van wijlen dr. J.J. Kalma kreeg. 

22 Gemeentearchief Dokkum, nr. 204, p. 616 (register van betalingsordonnanties). 
23 Focco Franciscus Unia werd op de zelfde dag als Balthasar Joannis als student in de rechten 

(ASF, 871) ingeschreven. Vier dagen later, op 26 mei (ASF, 873), kwam Henricus Avercam-
pius naar Franeker, de zoon van Franciscus Avercampius, in deze periode predikant in Ee bij 
Dokkum. Later, in 1633, zou Balthasar met deze Franciscus Avercampius (Haverkamp), die 
toen predikant was te Oldeholtpade, proberen te ruilen van gemeente (zie verder). Op 23 
april 1605 (ASF, 863) tenslotte was Regnerus Barel(t)s ingeschreven. Hij was afkomstig uit 
Holwerd. Deze studenten vereerden elkaar met lofdichten in hun disputaties. Zo schreef 
Unia een lofdicht in Stuyvesants disputatie over 'Het wezen van God': '...Ik prijsje theses, 
huisgenoot, maar zet krachtig door wat je begonnen bent, opdat je zo je vijanden kunt over
treffen.. .'. Balthasar vereerde Barelts in diens onder Nerdenus gehouden disputatie De Ima-
gine Dei ad quam homo conditus est... (Franeker; Rombertus Doyma 1606) op zijn beurt met 
een lofdicht:'... Moge je blijven bij wat je begonnen bent en in je koers niet afwijken naar een 
zijpad. En in de heilige woonplaats zul je een welkome gast zijn...'. Studenten met een min of 
meer gemeenschappelijke achtergrond - in dit geval de plaats van afkomst - vormden vaker 
zo'n 'studieclubje'; zie ook mijn 'Uit het huis van Arcerius'. 

24 GA Zwolle, RBSO no. 721. In 1607 ging Balthasar Joannis in Zwolle in ondertrouw: 'den 18 
aprilis 1607. Baltasar Joannis van Doccum ende Margareta Hardensteins & Petri Monci 
(gew...) dinnaer desgodlichen W, toet paragan.l.w. 12. st.' Voorde leeftijd van Margaretha 
Hardenstein, cf. Kemperink, 'Stuyvesant', 51. Petrus Monches (of: Monchovius) over wiens 
komaf niets bekend is, was predikant te Parrega. Hij overleed tussen 31 augustus en 12 okto
ber 1601; Kalma, Classisboek Workum d.d. 12-10-1601. Op die laatste datum kreeg zijn 
vrouw (Margaretha Hardenstein) de profijten der 3 pastorieën (Parrega, Dedegum en Hies-
lum) tot Sint Pieter (d.i. 21 februari 1602) alsmede de opbrengsten tot eenjaar daarna. Mon
ches wordt ook genoemd als voerende een rechtzaak over landerijen tegen een zekere Bauke 
Pybes. De sententie van het Hof wordt afgewacht. Ibidem d.d. 31-08-1601. Zie ook Romein, 
Naamlijst II, 369. 

25 Inlichtingen door het RAF ingewonnen bij het GA Zwolle: de Hardensteins waren in de eer
ste dertig tot veertig jaar van de zeventiende eeuw een familie van nieuwkomers. 

26 ASF. 9 maart 1604 (828) als: 'Pelegromius Herdershuis, Svollcnsis, phil'. 
27 GA Zwolle. Zegelcollectie, Zegel van Palgrum Hardenstein, schepen van Zwolle, 1624. 
28 Toen werd hem uit de kloostergoederen een kleine soms geld toebeschikt: 'den laesten sep

tember 1609. Balthasar Joannes, dienaer des Godtl Woorts tot Peperga, tot stuijr& Coopinge 
van boecken & andersins bij ordonnantie 18'; RAF, Statenarchief, Gf 50, 7, 87. 

29 RA Zwolle, Inv. 107**, b. Het gaat in deze rechtzaak om 'renten' uit 'het ees de Oosterblesse 
genaemt, onder 't gericht van Steenwijckerwolt gelegen', waarop de kerk van Peperga recht 
heeft. Stuyvesant heeft Hermens aangeklaagd omdat deze niet zoals Stuyvesant wil in natura 
(namelijk een mud rogge) de opbrengst betaalt, maar in geld (35 stuivers). Hermens beroept 
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zich erop dat zijn voorzaten al sinds 30 jaar of langer 35 of 36 stuivers betalen. Na advies van 
enige juristen krijgt Hermens gelijk. Naar alle waarschijnlijkheid ging het hier niet om een 
principezaak, maar was de inzet praktisch van aard en was in 1612 een mud rogge behoorlijk 
wat meer waard dan 35 stuivers. Duidelijk is, dat Peperga voor een predikant niet bepaald een 
vetpot was. Ook de 'steun' uit de kloostergoederen wijst daar op. Over de bezoldiging van 
plattelandspredikanten, zie L.J. van Apeldoorn, De Kerkelijke Goederen in Friesland. Be
schrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 
1795 (2 dln; Leeuwarden 1915) II, 69-148 en vooral 71 e.v., waar de kwestie van 'roggepach-
ten' wordt behandeld; Groenhuis, De predikanten, 133-147. 

30 De stukken bevinden zich in RAF, Stadhouderlijk Archief, 70-11, 43. De tekst van de brief 
van Balthasar Stuyvesant: 'Ondergeschrevene Dienaer Jesu Christi in sijn gemeente toe 
Scherpentiel cum annexis attestere & betuige voor de oprechte waerheit, hoe dat (door eern-
stich versoeck van den E Mathias Franckena secretaris onser Grietenie, beijde mondelijc & 
schriftelijc aen mij gedaen, dienende om de E Homme van Idzarda in onse respective Wester
dorpen mede inde derde stemme te helpen bevorderen in dimunitie ende verminderinge van 
sijn eigen stemmen) ick na gelegenheit daertoe besich ben geweest, ende oock wij enige heb
ben bearbeit, dat se op gemelde Idzaerda sijn dirigeert worden, gelijck, sulckes noot sijnde, 
bij vele onser ingeseteten sal attesteren con voorich. In kennisse der waerheyt hebbe dese 
geschrevene & ondergeschreven, In scherpenziel des xvi februarij 1619 was ondertekent Bal
thasar Stuijfsandt' 

Zij nog vermeld, dat Franckena zijn grietenijsecretariaat aan de protectie van de oude 
grietman te danken had gehad en door deze was aangespoord om deze gunst later te vergel
den door 'vrundtschap ende dienst' aan de kinderen van de grietman te bewijzen. Hierin was 
weliswaar gedeeltelijk voorzien doordat Franckena's vader beloofd had Meynardt van Id
zaerda destijds als grietman in het zadel te helpen. Ook nu moest Mathias Franckena zijn 
belofte houden. Uit de stukken (waaronder bovenstaande brief van Balthasar) bleek dat hij 
dat ook deed. 

Vriendelijk dank aan Hotso Spanninga, die me op deze stukken opmerkzaam maakte en 
door zijn kennis van de materie een interpretatie bood. 

31 J. Reitsma, Honderd jaren uit de geschiedenis der Hervorming en der Hervormde kerk in Fries
land (Leeuwarden 1876) 431-432. De gang van zaken was dus: De stemgerechtigden in Berli-
kum beroepen Balthasar Stuyvesant, nadat deze drie of vier keer heeft proefgepreekt (een 
teken dat S. uit Scherpenzeel wil vertrekken). De Classis Leeuwarden is tegen de beroeping 
(zogenaamd?) vanwege procedurefouten. De kerkelijke gemeente van Berlikum wendt zich 
tot de Landdag en ook de Classis zoekt het hogerop bij Gedeputeerde Staten. Deze laatsten 
stelden de classis en daarmee de kerk in het ongelijk; zij had zich bij beroepingszaken naar 's 
Lands wetten te 'reguleren'. Reitsma ziet dit alles in het licht van het steeds verder uiteen-
drijven van kerk en staat. Zie over de ingebrachte bezwaren ook: Schwartzenberg, Charter-
boek, V, 271-273. 

32 RAF, Nedergerecht Menaldumadeel, A l l , geeft: contra J. Dircx, imp, 1632 (10 c.g. boeten 
voor S.), pp. 370, 371; contra Sierck van Heerma, imp, 1632, p. 364; contra Regnerus Suid-
berg, imp, p. 345r; contra Elcke Jans, molenaar, ged., nov. 1631, p. 270; contra Idem, p. 265. 
RAF, Nedergerecht Menaldumadeel, WW23: contra JohannesFeye, 15 juli 1633; contra Eel-
ke Jans, 29 februari 1634 (S. wint); contra Eelke Jans. 21 december 1635 (S. wint). 

33 J.J. Kalma, scherp observator vooral van het gedrag van de predikanten, constateert toch wel 
wat verwonderlijk: 'Wonderlijk genoeg is b.v. het eergevoel sterk ontwikkeld. Dat men iets 
moest zijn of doen, horen we niet. Het feit, dat iemand ouder is dan een ander of langer in de 
Classis woont bracht mee, dat hij meer rechten kon doen gelden. Misschien kan er daarom 
ook beter worden gesproken van geldingsdrang, het primitieve instinkt tot zelfhandhaving, 
dat zelfs de dronkaard laat gelden tegenover de mens die zich beheersen kan'; Classisboek 
Sneek, xxvi. Juist in dit opzicht heeft de historische antropologie de geschiedenis 'vooruit
geholpen' met voor de analyse van de openbare orde bruikbare concepten als 'voorrang' en 
'eer'. 

34 RAF, Nedergerecht Menaldumadeel. A l l , p 364 (contra Sierck van Heerma, imp, 1632). 
35 Groenhuis, De predikanten, 59-61. 
36 Kalma, 'Voedsterlingen' constateert deze ontwikkeling zonder het begin ervan precies te da

teren. De bij zijn artikel opgenomen tabellen geven aan dat er tussen 1620 en 1630 sprake was 
van een omslag. Niet alleen het aantal nieuw benoemde predikanten (110 naar 80, dat is geïn
diceerd 88), maar ook het aantal alumnen daaronder (36 naar 22; gendiceerd 61.1) nam (in 
sterkere mate) af (Ibidem, 152). Nog sterker nam de omvang van de steun aan alumnen (scho
lieren en studenten samen) af: van 4447-14-00 eg in 1610 tot 1610-00-00 eg. in 1625 (geïndi
ceerd op 1610 100 is dat 36.2); Ibidem, 155. 
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37 De overheid garandeerde een minimumtraktement voor het geval de gemeente dat zelf niet 
op zou kunnen brengen. Tot 1603 bedroeg dit 300 eg., van 1603 tot 1682: 350 eg.; Faber, Drie 
eeuwen II, 521. Kalma geeft enkele voorbeelden van situaties (in 1608, 1616 en 1619) waarin 
door een overschot aan predikanten de gemeentes probeerden de beroepen predikanten bij 
voorbaat in hun salaris te korten; Classisboek Sneek, 411. 

38 J-H. Brouwer (ed.), Encyclopedie van Friesland (Amsterdam-Brussel 1958) s.v. 'Predikant' 
geeft de familienamen van een aantal van deze dynastieën. 

39 Belangrijk in dit verband is ook de in deze jaren gevoerde strijd over het kerkelijk stemrecht. 
Was het - zoals de Dordtse kerkorde stelde - de hele kerkelijke gemeente die mocht beroe
pen of waren het - zoals in Friesland de wereldlijke overheid wilde - de rijke grondeigenaars? 
Deze strijd werd uiteindelijk in 1645 beslist in het voordeel van de laatsten. Vanaf toen (tot 
diep in de negentiende eeuw) was de predikant afhankelijk van zijn goede contacten met de 
regenten. Ook bij Stuyvesants benoeming te Berlikum speelde op de achtergrond dit punt 
mee. Cuperus, Kerkelijk leven, 195-196; Reitsma, Honderd jaren, 329-336. Faber, Drie Eeu
wen, 365-371. Groenhuis, De predikanten, 34, gaat op een mogelijk verband tussen oligar-
chisering en de vorming van stedelijke predikantendynastieën kort in, zonder echter dit pro
ces precies in de tijd te plaatsen. 

40 Dit vermoeden is gebaseerd op een vermelding als lid van de Leeuwarder natio in Franeker; 
zie J. Visser (ed.), Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668) (Fra
neker 1985) 27. 

41 ASF (2617), 12 januari 1630. 
42 RAF, Nedergerecht Franeker, HH (ca. 1631/1635). Zie ook Ph.H. Breuker, 'Learboeken op 

de akademy en de Latynske skoallen yn Fryslân (1585-1685). Mei in list fan biblioteekkatalogi 
en -ynventarissen fan Frjentsjerter heechleararen út dy jierren', in: Jensma e.a. (red.), Uni
versiteit te Franeker, 449; zie ook: Ph.H. Breuker, 'Boekbezit in Friesland tot ca. 1810. Prole
gomena bij een onderzoek aan de Fryske Akademy', Batavia Academica. Bulletin van de Ne
derlandse werkgroep universiteitsgeschiedenis 9 (1991), afl. 1, 17-24. 

43 Het heeft er alle schijn van dat de auctie in het teken stond van een grote schuldensanering. 
Bij de lijst met geleerde boeken is niet alleen een tweede lijst met voornamelijk Nederlandsta
lige theologische werkjes gevoegd (die mogelijkerwijs ook uit de boedel van Stuyvesant af
komstig waren (Breuker, 'Learboeken', 449)), maar ook een aantal briefjes en aantekenin
gen betreffende schuldvereffeningen. 

Balthasar Stuyvesant betaalde in 1631, (getuige een aantal kwitanties: 5 januari 1631: 40-
00-00; 7 januari 1631: 36-00-00; 7 maart 1631: 19-13-00; en op 18 juli 1631: 13-15-00) in totaal 
109-08-00 carolusguldens aan de Franeker secretaris W. Gemmenich die de schuldenregeling 
afwikkelde. 

Ook de schulden worden genoemd. Balthasar Stuyvesant was zekere Johannes Petri 4-01-
00, Lijsbet Aerns 18-11-00 en de weduwe van professor Sixtinus Amama 54-06-00 schuldig; 
totaal dus 76-18-00 eg. Mogelijk ging het bij de laatste hoge schuld om kostgeld. Ten laste van 
Pieter stonden schulden genoteerd tot een bedrag van 17-01-00, waaronder een schuld van 
8-00-00 aan Professor Hachting, mogelijk collegegeld. 

De boeken brachten in totaal (43-14-00 (de Latijnse boeken) en 13-03-00 (de Nederland
se)) 56-17-00 op. Daarbij zij opgemerkt dat Balthasar als verkoper ook boeken terugkocht, 
een argument voor de veronderstelling, dat de boeken inderdaad alle aan Pieter hadden be
hoord. 

De eerste in deze stukken genoemde datum is 5 januari 1631 (eerste betaling door Bal
thasar Stuyvesant aan Gemmenich), de laatste datum is 2 december 1635 toen het uiteindelij
ke, kleine positieve saldo werd verrekend. 

44 Daarbij de opmerking, dat het veilingverslag samen met de kwitanties verre van een sluitende 
begroting oplevert. Te oordelen naar de grootte van de totale door Balthasar Stuyvesant inge
brachte som gelds, moet er sprake zijn geweest van veel meer schulden dan in het verslag 
worden vermeld. 

45 Kemperink, 'Stuyvesant', 53. 
46 Op 5 januari 1631 zond Balthasar Stuyvesant een eerste som geld naar de secretaris W. Gem

menich. 
47 De veiling van Nederlandstalige boeken, ingebonden achter het veilingverslag van Stuyve

sants boeken in hetzelfde omslag, vond plaats op 12 november 1632. 
48 Daarvoor pleit ook nog een in een later stuk genoemde Acte van Scheiding die op 22 mei 1631 

werd opgemaakt. Zie noot 57. 
49 Visser, Album, 27; Bij het tekeningetje staat als onderschrift: 'Ob contemptum legum' (van

wege minachting van de wetten). De betekenis van deze symbolen wordt ook gegeven door 
W. Eekhoff, 'Scholae Leovardiensis ... in inclyta Academia Franequerana', De Vrije Fries 2 
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(1842) 472 en 475. Zie ook Boeles, Hoogeschool I, 286. 
50 I.A.G.W.C., Breeden-Raedt aende Vereenichde Nederlandsche Provintien ... Gemaeckt ende 

gestelt uyt diverse ware en waerachtige memorien door... (Antwerpen, Francoys van Duynen, 
1649), 26. 

51 Anon., 'Pieter Stuyvesant maakte Harlingen drie eeuwen geleden onveilig', Harlinger Cou
rant 8 oktober 1963. Onderzoek ter bevestiging van dit bericht in de Reces- en Sententieboe-
ken en de Schriftuur en Contumacierol over het betreffende jaar leverde niets op; RAF, Ne-
dergerecht-Harlingen. 

52 C.M. Ridderikhoff, 'De Franequer Los-Kop', in Jensma e.a. (red.), Universiteit te Franeker, 
131, haalt dit 'oerhollandse dreigement' aan uit het kluchtspel Het Franeker Studentenleeven 
uit 1744. 

53 P. A. J. van den Berg, 'Bijlage B. Lijsten van dossiers inzake criminele en civiele processen' in: 
A.P. van Nienes e.a., De archieven van de universiteit te Franeker, 1585-1812 (Leeuwarden 
1985), 227-281. Ook Stuyvesants boekenbezit pleit bovendien eerder voor ernst dan lol. 

54 Faber, Drie Eeuwen I, 375; C R . Boxer, Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk, 1600-1800 
(Leiden 1976), 91. 

55 Kemperink, 'Stuyvesant', 53. De wisseling werd voorgesteld aan de classis Zevenwouden. 
56 RAF, G 108 (Resoluties van Gedeputeerde Staten, 1629-1634), dd. 11.11.1633: 'Isbij deese 

Vergaderinge Dnm StuijffSandt althans Predikant des Goddelijcken woorts in den dorpe Bel-
cum vereert met de beroepinge in den fortresse Delffzijl, vacant geworden sijnde door ver-
treek van Dno Artopaeo ende dat op alsulcke profijten ende tractament als daer toe is staende 
ende voor deesen sijn genooten. Committeerde over sulx de heeren Donia & Aijlva (hemme) 
meede Collegen an gemelten D. StuijffSandt 't voorseide vacante predickampt binnen Delf
zijl, uijt den naeme ende van weegen dese vergaederinghe te offereeren.' G.S. hadden tot 
1666 het recht om in Delfzijl - buiten de classes om - zelf predikanten te kiezen (J. A. van der 
Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (13 dln; Gorinchem 1839-1851) III, 249). 

Ook een van Stuyvesants voorgangers te Delfzijl, de oud-kapelaan Rudolph Artopaeus, 
werd na een heftig conflict in zijn standplaats Franeker door G.S. naar Delfzijl beroepen: 
Romein, Naamlijst II, 228-229. Daarnaast laat de afhandeling van Stuyvesants benoeming 
zien hoe hier van dumpen sprake was. Van een formele afronding van de benoeming is het 
nooit gekomen. G.S. Friesland reageerde eenvoudigweg niet meer op brieven van de classis 
Appingedam en van de Synode te Groningen. RA Groningen, Handelingen Synode Gronin
gen, 6 mei 1634 (punt 1), 26 mei 1635 (punt 20), 9 mei 1636 (punt 18). Stuyvesant stierf op 26 
mei 1637. De benoeming van zijn opvolger Gerard à Besten verliep probleemloos (ibidem, 23 
mei 1638). Zie ook de volgende noot. 

57 GAL, Oud rechterlijk archief. Z 20 (Æstimatieboeken), d.d. 9 april 1638. De inventarisatie/ 
boedelscheiding vond plaats 'op versoeck van Pijtter en Jurrijen Jansen als cosijns van d'voor
seide Stuijvesant ende alsoo als voormombers ofte geadsisteert met de twee voorkinderen van 
geseyde Stuyvesant namelijck Petrus tegenwoordich absent ende Anneke Stuyffsant beijde al 
maiores zijnde...'. Het huisraad bracht 651-09-00 c.g. op, de bibliotheek 185-00-00 c.g. Niet 
de hele boedel werd in de verkoop ingebracht. Er stonden schulden ten bedrage van 184-00-
00, waarvan de grootste (102-00-00) ten name van zekere Geert Douwes te Berlikum. In 
GAL, Leeuwarden, Weesboek X7, d.d. 10 april 1638, is vervolgens de Acte van Scheiding 
opgenomen tussen Pieters enige zuster Anneke en hun stiefmoeder, Stijntje Pieters. Als ge
tuigen traden ook de hierboven genoemde 'naeste bloedverwanten' Pieter en Jurjen Janss. 
(afkomstig resp. uit Oosterbierum en Franeker) op. In dit stuk is sprake van een eerdere (tot 
nu toe onvindbare) Acte van Scheiding van 22 mei 1631. 

58 VanHoevenberg, 'Stuyvesant'. 10 e.v. geeft veel namen. 
59 Ibidem, 12. 
60 GA Haarlem, Ondertrouwregister d.d. 11 juli 1627: '11 july 1627 Balthazar Stuyvesant. we

duwnaar van Dockum, Dinaer des goddelijcken woords tot Berlicum, met Styntjen Pieters 
van Haerlem. weduwe van Adrian Gerrits.' Uit dit huwelijk werden geboren: Margareta 
(1628), Catharina (1629). Tryncke (1630) en Balthasar (1631). 

61 Anna Jans Stuyvesant van Dokkum trouwde op 11 mei 1621 in Haarlem met Andries Savery 
van Haarlem. Dat zij een zuster van Balthasar was, kan worden afgeleid uit het feit dat haar 
zoon Roeland Saverij (geboren in 1622) als pleegzoon in het gezin van Balthasar te Berlikum 
werd opgenomen; RAF, Nedergerecht Menaldumadeel, Weesboeken 1631. 

62 Boxer, Zeevarend Nederland, 90. 
63 In zijn loopbaan als commies en later bestuurder bij de West-Indische Compagnie heeft Stuy

vesant door zijn opleiding waarschijnlijk beslissende streepjes voor gehad. Niet alleen is van 
hem onder het motto 'deucht baert vreucht' een gepolijste correspondentie in dichtvorm be
kend met zekere John Farret (bewaard in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam; zie ook 
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Kemperink, 'Stuyvesant', 53), ook schreef hij brieven in de geleerdentaal Latijn; zie bijvoor
beeld C.C. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and on the wild coast, 1580-1680 (Assen 
1971), Appendix VII, waar een latijnstahge brief staat afgedrukt van Stuyvesant aan Ruy Fer-
nandez de Fuenmayor, d.d. 14 februari 1642. 

64 Geciteerd bij Kemperink, 'Stuyvesant', 53. 
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Bijlage 1. De geboorteplaats van Pieter Stuyvesant 
Vaak wordt ervan uitgegaan, dat Stuyvesant in Scherpenzeel is geboren.1 Dit 
is, zoals sommigen ook al wel vermoed hebben,2 niet juist. Dankzij een paar 
nieuwe archiefvondsten kan dit worden bewezen. De bewijsvoering begint met 
de vaststelling van de geboortedatum van Pieter Stuyvesant. Er is een tweetal 
documenten die beide leiden tot 1611 of 1612 als geboortejaar. Allereerst liet 
Pieter Stuyvesant zich in 1630 aan de universiteit te Franeker inschrijven.3 De 
gemiddelde leeftijd waarop een student begon met zijn studie was ongeveer 18 
jaar. Weliswaar waren er ook mensen die op latere leeftijd besloten te gaan 
studeren, veelvuldig kwam dit echter niet voor. Pieters inschrijving bij de 
Leeuwarder studentenvereniging in 1629 is een aanwijzing, dat hij een gemid
delde student was en dus dat hij in 1630 zo ongeveer 18 jaar oud was. 1630 min 
18 is 1612. Een niet eerder gebruikt bewijsstuk is vervolgens een notariële acte 
uit 1646 waarin Stuyvesant voorkomt als getuige van 'omtrent 35 jaar' oud.4 

1646 min 35 is 1611. 
Het is mogelijk om de geboortedatum verder te preciseren. We moeten ons 

dan richten op het gezin waaruit Stuyvesant voorkwam. Zijn vader, de predi
kant Balthasar Joannis Stuyvesant trouwde - vermoedelijk in 1607 - met Mar-
garetha Hardenstein. Het echtpaar kreeg twee kinderen, te weten een zoon 
Pieter en een dochter Anna. Van deze Anna weten we meer. Op 6 februari 
1631 werd zij lidmaat van de kerk te Berlikum, waar haar vader toen predikant 
was.5 Zij was toen'in haar achttiende jaar', dus 17 jaar oud. 1631 min 17 is 1614. 
Op 9 april 1638 waren Pieter en Anna 'beijde al maiores', dat wil zeggen: vol
wassen.6 In die tijd was men volwassen wanneer men de leeftijd van 25 jaar had 
bereikt of wanneer men getrouwd was. Anneke zou - ook dat weten we - in 
november 1638 in Amsterdam trouwen.7 De conclusie is dus, dat zij in april 
1638 25 jaar oud was. 1638 min 25 is 1613. Anna werd dus in 1613 of 1614 gebo
ren. Tot zover de jaartallen. Door bovenstaande vermeldingen te combineren 
kunnen we in maanden gaan rekenen. Op 6 februari 1631 was Anna nog in haar 
achttiende levensjaar, dus 17 jaar oud. Op 9 april 1638 was ze tenminste 25 jaar 
oud en dus moet ze - teruggerekend: 1638 min 1631 is 7 en 25 min 7 is 18 - op 9 
april 1631 tenminste 18 jaar zijn geweest. Haar verjaardag viel dus tussen 6 fe
bruari en 9 april. Derhalve - nog verder teruggerekend - is Anna na 6 februari 
1613 en vòòr 9 april 1613 geboren. Omdat zij in april 1638 nog maar pas 25 was 
en omdat zowel Pieter als Anna toen 'maiores' waren, is een tweede conclusie 
dat Pieter ouder was dan Anna. Volgens de natuurlijke logica werd hij - 9 april 
1613 min 9 maanden is 9 augustus 1612 - dus op zijn allerlaatst op 9 augustus 
1612 geboren. Praktisch geredeneerd kan men er echter rustig van uitgaan dat 
er tenminste een jaar tussen de geboortes van Pieter en Anna zal hebben geze
ten. Pieter werd dus op zijn laatst in april 1612 geboren. 

Nu kunnen we - vele waarschijnlijkheden leiden uiteindelijk tot zekerheden 
- opnieuw naar de andere aanwijzingen kijken om het geboortejaar met iets 
grotere nauwkeurigheid te kunnen vaststellen. Allereerst zijn er dan opnieuw 
de stukken uit 1646 (Stuyvesant is omstreeks 35 jaar oud) en de inschrijving aan 
de Franeker universiteit (Stuyvesant is waarschijnlijk 18 jaar oud), die 1611 of 
1612 tot het geboortejaar maken. Misschien wel het belangrijkste stuk zou ech
ter de steen op het graf van Stuyvesant kunnen zijn. Het is bekend dat Stuyve
sant in februari 1672 overleed. Op de grafsteen stond dat hij 80 jaar oud was. Er 
kan natuurlijk geen sprake van zijn dat Stuyvesant in 1592 te Dokkum - want 
daar woonde zijn vader toen waarschijnlijk - werd geboren? Hier moet een 
fout zijn gemaakt. Ook door andere onderzoekers is daarop al gewezen.8 Deze 
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grafsteen werd waarschijnlijk pas rond 1710/1720 aangebracht en het is niet on
waarschijnlijk dat een steenhouwer toen een 6 voor een 8 heeft aangezien; en in 
plaats van '60' '80' heeft gebeiteld. Zou dat zo zijn, dan werd Stuyvesant na 
februari 1611 en voor februari 1612 geboren. 

Al deze berekeningen leiden tot de vaststelling dat Stuyvesant in Peperga is 
geboren. Daar begon vader Stuyvesant zijn loopbaan. Een eerste - nieuwge
vonden - vermelding stamt uit september 1609. Toen schonken de Gedepu
teerde Staten van Friesland Balthasar Joannis Stuyvesandt, predikant te Pe
perga, 18 carolus guldens 'tot stuyr ende coopinge van boecken en andersins'.9 

Hij stond als predikant in ieder geval tot 12 juni 1612 te Peperga. Op die dag 
namelijk diende hij vanuit Peperga een aanklacht in tegen een zekere Jan Her
mens.10 Omdat we zojuist hebben vastgesteld dat Pieter Stuyvesant op zijn 
laatst in april 1612 werd geboren, is hiermee het bewijs geleverd, dat hij in Pe
perga ter wereld kwam. 

Noten 
1 Bijvoorbeeld door Bartels, NNBW, 1191. 
2 In 1959 bracht Kemperink, 'Stuyvesant', 59, als eerste Peperga naar voren. Om zijn veronder

stelling verder te bewijzen wordt in dit artikel een aantal niet eerder gebruikte archiefstukken 
aangehaald. 

3 RAF, Archieven Universiteit te Franeker, inv.nr. 104 (Album Academiae Franekerensis): 
12 januari 1630, 'Petrus Stuifsandt. Frisius Ling et Philos'. De uitgevers van ASFhebben daar 
- naar nu blijkt abusievelijk - tussengevoegd (Scherpenzeel). 

4 GA Amsterdam, dd. 18 januari 1646: 'de Edele Petrus Stuijvesant, directeur geweest van Cu
raçao in dienst van de West Indische Compagnie alhier, out omtrent 35 jaren...'. Hoewel er in 
vorige eeuwen veel werd gesjoemeld met jaartallen en leeftijden, mogen we veronderstellen, 
dat in de geleerde en wat hogere kringen waarin de Stuyvesants verkeerden men van de eigen 
leeftijd goed op de hoogte was en hoeven we dat 'omtrent' niet al te serieus te nemen. 

5 Kemperink, 'Stuyvesant', 51. 
6 GA Leeuwarden, Oud-rechterlijk archief van Leeuwadren, Z 20 (Æstimatieboeken): 'twee 

voorkinderen (kinderen uit een vorig huwelijk) van geseyde Stuyvesant namelijck Petrus te-
genwoordich absent (hij was in de tropen) ende Anneke (dat is Anna) beijde al maiores zijn
de.' 

7 Te weten met de Waalse domineeszoon Samuel Bayard, VanHoevenberg, 4-5. 
8 Kemperink, 'Stuyvesant', 56. 
9 RAF, Statenarchief 1580-1795, Gf 50-7, dd. 30 september 1609. 

10 GA Zwolle, Archief van het schoutambt Steenwijk, 107, dd. 7 oktober 1612. 
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o Bijlage 2. Fragmentgenealogie van de familie Stuyvesant 

-(Pieterjans Stuyvesant 
i—— X 

N.N.) 

-Antieken Pieters Stuyfsant 
x 

Abelus Andreœ, notaris 1653 
te Leeuwarden, Oostermeer 
Boornbergum en Beetsterzwaag 

- Anna Jans Stuyvesant, van Dokkurn 
x Haarlem 11 mei 162 f 
Andries Savery, 
weduwnaar van Haarlem 

-Picter Stuyvesant 
geb. Peperga ca. 1611 
stud. talen en filos. Francker 
dee. 1629/12 jan. 1630, 
commies op Fcrnando Noronha 1635, 
directeur van Curaçao 1643, 
idem Nieuw-Nederland en Curaçao 
1646, test. New York 19 jan. 1671 
overl, New York febr. 1672 

- x Breda 13 aug, 1645 
Judith Bayard. geb. Breda (Waalse 
kerk)16nov. 1608 

Joannes Balthazari, herbergier te Dokkum 
x 

N.N. 

• Ds Balthazar Joannis Stuyvesant 
scholier 1602, thcol. student te Franckcr 160, predikant te Peperga 1609, 
te Schcrpenzeel 1620,-te Berlikum [622, te Delfzijl 1634 
overleden Delfzijl 26 mei 1637 
x ]. Zwolle apr. 1607 . - x 2. Haarlem 22 juli 1627 
Margarcta Hardenstein, geb. Zwolle ca. 1575 Stijntjcn Pieters, van Haarlem 

overleden Berlikum 2 mei 1625 ^——^x*^*^^^——^. w cd- Adriaen Gerrits 
wed. Ds. Petrus Manches, predikant Parrega^. 

Anna Stuyesant 
geb. 1613 
x 1. Amsterdam-
(Waalse Kerk) 
7 nov. 1638 
Samucl Bayard 

ged. Breda Hdec. 1610 \ 
ovcrl. 1646/54 
x 2. Nieuw Amsterdam 
14okt. 1658 
Nicolaas Verlcth 

-Margarcta Stuyvesant 
geb. Berlikum 1628 
x Nieuw Amsterdam 
30okt. 1654 
Jacobus de Backcr, 
schepen van 
Nieuw Amsterdam 

- Catharina Stuyvesant 
geb. Berlikum 1629 

Trijnckc Stuyvesant 
geb. Berlikum 1630 

-Balthasar Stuyvesant 
geb. Berlikum 1631 

Balthazar Lazarus Stuyvesant 
ged. Nieuw Amsterdam 13 okt. 1647 

• Nicolaas Willem Stuyvesant 
ged. Nieuw Amsterdam 2 ácc. 1648 
overleden 1698 
x 
Elizabcth Slcchtenhorst 

• Gerardus Stuyvesant 
1690-1777 

Judith Bayard 

- 2 kinderen, 
geb. Alphen a.d. Rijn 

1644. 1646 



Nicolas Stuyvesant 
1722-1780 

N.B. De nieuwgevonden gegevens staan cursief afgedrukt. 
Ook elders in Nederland komt de naam Stuyvesant voor, maar verwantschap met 
deze naamgenoten is niet gevonden. 
Frederick Thaemsz. Stuyffsant wordt vermeld als oud-schepen van Overveen in 
1629. Hij was waarschijnlijk een broer van Huybert Thaemsz. Stuyffsant, kapitein 
van een oorlogsschip, en overleden tussen aug. en okt. 1623, getrouwd met Cu-
nyertgen Pieters. Onder hun kinderen waren: Aelke Huiberts, getrouwd met Lu
cas Egberts, echtelieden te Leeuwarden 1623, wier dochters waren Aebel Lucas, 
vroedvrouw te Leeuwarden, en haar erfgename Abigael Lucas, overl. 1636, op 
wier erfenis haar oom Frans Huybertss. Stuyvesant, toen te Amsterdam, in 1637 
aanspraak maakte; in 1623 en 1638 komt hij te Haarlem voor; Jan Huybertsse Stuy
vesant, geb. 

Petrus Stuyvesant 
1727-1805 

Margret Livingston 

" Nicholas William Stuyvesant 
1769-1833 

' Elizabeth Stuyvesant 
geb. 11 febr. 1775. overl. 6scpt. 1854 

Catharine Livingston Reade 

' Peter Stuyvesant 
1796-1860 

Julia Martin 

l~ Robert van Rcnsselacr Stuyvesant 
1838-1918 

schenker van de Stuyvesant-portrcttcn aan de New York Historical Society 

ca. 1599, korporaal op het schip van zijn vader 1623, boekhouder van het veer van 
Amsterdam op Haarlem 1635, overl. vóór 1638, tr. Haarlem 3 dec. 1623 Trijn Jans, 
jongedochter van Goor. Uit dit huwelijk: Hendrick, ged. Haarlem 19 maart 1628; 
Hillegundt, ged.ald. 18 dec. 1630; Elesabeth, ged. ald. 14 okt. 1632; Johannes, 
ged. aldaar 20 sept. 1634. 

Samuel Ampzing vermeldt in zijn " Beschrijvinge ende lof der stad Haarlem", 1628, 
pag. 78 een hofstede Stuyvesant bij Santpoort: hiernaar werd in 1929 te Haarlem 
de Stuyvesantstraat en in 1930 het Stuyvesantplein genoemd. C. J. Gonnet ver
meldt in Jaarboek der Vereeniging Haarlem 1933 een andere Stuyvesant onder 
Overveen. 
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Makkumer tichelwerken in de zeventiende 
eeuw 

A. Buursma 

Inleiding 
Het dorp Makkum aan de westkust van Friesland kende in de zeventiende 
eeuw een belangrijke bloeiperiode. Naast diverse handelsactiviteiten droegen 
industriële bezigheden daartoe bij. Een belangrijk aandeel hadden de kalk-
branderijen, maar ook de kleiverwerkende, grofkeramische industrie in de 
vorm van tichel-, estrik- en panwerken was van betekenis. Deze bedrijven pro
duceerden respectievelijk kalk, als grondstof voor onder andere metselspecie, 
en stenen, estrikken en dakpannen. Behalve voor het optrekken van gebou
wen in Makkum en omgeving werden deze bouwmaterialen ook geëxporteerd. 

Er is nog weinig onderzoek verricht naar de geschiedenis van tichelwerken in 
Friesland. Hetzelfde geldt voor deze tak van bedrijvigheid in Makkum. Zo was 
er tot nu toe nog weinig bekend over de voorgeschiedenis van 'Tichelaars Ko
ninklijke Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek B.V.', die zijn wortels heeft 
in de tichelbakkerij. In 1960 werd in een jubileumboekje van dit bedrijf ver
ondersteld dat de geschiedenis van het bedrijf driehonderd jaar terug zou gaan. 

Uit onderzoek dat de architect en genealoog Hessel Bierma in de periode 
van circa 1977-1981 verrichtte, bleek echter dat de historie van het bedrijf wel 
eens veel verder terug zou kunnen gaan. In opdracht van de toenmalige direc
teur van de aardewerk- en tegelfabriek, J.P. Tichelaar, verzamelde Bierma een 
groot aantal gegevens over de genealogie en de industriële activiteiten van de 
Tichelaars en hun voorouders. De resultaten van dit onderzoek vonden hun 
neerslag in een tiental rapporten en vormden een belangrijke basis voor dit on
derzoek.1 

Behalve door Bierma zijn door mr. D.P. de Vries, de huidige rijksarchivaris 
van Friesland, naspeuringen op hetzelfde terrein verricht in verband met de 
overbrenging van een deel van de familie- en bedrij fsarchie ven van de Tiche
laars naar het Rijksarchief in Leeuwarden. Ook uit dit onderzoek bleek, dat de 
voorgeschiedenis van het familiebedrijf veel verder terugging dan 1660.2 

Zoals gezegd, gaat de aardewerk- en tegelfabriek van Tichelaar terug op een 
tichelwerk. In dit artikel wordt behalve de voorgeschiedenis van dit bedrijf -
dat de oudste nog bestaande onderneming in Friesland kan worden genoemd -
in breder verband een beeld geschetst van de Makkumer tichelwerken in hun 
bloeitijd, die grofweg de zeventiende eeuw omspant. De eerste archivalia met 
gegevens over Makkumer tichelwerken dateren uit het laatste decennium van 
de zestiende eeuw. Het onderzoek strekt zich niet verder uit dan circa 1700, 
toen er nog slechts één tichelwerk was. De gegevens betreffende dit tichelwerk 
worden in kort bestek weergegeven. 

1. Handel en industrie te Makkum in de zeventiende eeuw 
Makkum is ontstaan uit twee buurten, die later aaneengegroeid zijn. De oudste 
bebouwing, 'de Kerkeburen', had het karakter van een boerendorp. Deze 
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Afti. 1. Steenovens aan een rivier: detail van de Toren van Babel, ets van Jan Luyken 
(1690), uit: W. Goeree, Voorbereidselen tot Bijbelsche Wijsheid en gebruik der Heilige 
en Kerkelijke Historiën (Amsterdam 1690). Op deze afbeelding is onder meer het 
vervoer van de stenen naar de ovens te zien. De ovens zijn afgebeeld in verschillende 
stadia van werking: enkele worden volgezet, andere branden met dichtgezette monden 
en toegang. Overigens lijken deze ovens niet op die welke in het 17de-eeuwse Nederland 
gangbaar waren. Het ronde model schijnt in zuidelijker streken thuis te horen, en ook 
de rechthoekige ovens met steunberen waren in het Noorden in de 16de en 17de eeuw 
niet bekend. Foto: Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden 

buurt werd, zoals de naam al aangeeft, gevormd door het op een terp gelegen 
gebied rondom de Hervormde Kerk. In de Middeleeuwen werd deze bewo-
ningskern ook wel 'Maggenheim' of 'Mackingum' genoemd. De andere buurt 
droeg de naam 'Statum' of 'Statumagebuurte'. De bebouwing van Statum, oor
spronkelijk eveneens een terp, breidde zich uit naar het noorden en oosten, 
totdat het één werd met de Kerkeburen.3 

Statum werd het voornaamste deel van het latere Makkum. Het lag op een 
strategische plaats: aan de omstreeks de tiende eeuw opgeworpen dijk langs de 
Zuiderzee en tussen een tweetal waterwegen. Van deze beide vaarwegen had 
de Grote Zijlroede de meeste betekenis. Dit vaarwater werd ook wel Ol-
deklooster- of Schiere Zijlroede genoemd. Deze naam heeft respectievelijk be
trekking op het klooster van de Cisterciënzer orde bij Hartwerd en op de kleur 
van de kleding van zijn monniken, die de zijl of sluis in deze vaarroute hadden 
aangelegd. De andere vaarweg was de Kleine- of Zuider Zijlroede. Deze werd 
ook wel Achlumer- of Witte Zijlroede genoemd. Ook deze benamingen sloe
gen op respectievelijk het Augustijner koorherenklooster bij Achlum en de 
kleur van de kleding der monniken van dit klooster, die verantwoordelijk wa
ren voor aanleg en onderhoud van sluis en waterweg.4 
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Makkum lag aan het einde van de Grote Zijlroede, die Bolsward met de 
Zuiderzee verbond, en was zodoende min of meer de haven van deze stad. Die 
haven moet al in de Late Middeleeuwen van betekenis zijn geweest, wat mede 
de vroege aanwezigheid van sluizen bij Makkum verklaart.5 Ter bescherming 
van deze strategische plaats werden op het (schier)eiland tussen de beide zijlen 
verdedigingswerken gebouwd. Ubbo Emmius maakt melding van twee schan
sen in 1522. In 1572 is er sprake van één schans.6 

Deze strategische en vooral gunstige ligging als zeehaven, door twee belang
rijke waterwegen met het achterland verbonden, was zeer bevorderlijk voor de 
Makkumer handel en industrie. Aan het einde van de zestiende eeuw brak 
voor Makkum een periode van grote voorspoed aan en in de zeventiende eeuw 
moet de groei van het dorp zeer snel zijn verlopen. Uit gegevens in het Register 
van Aanbreng van 1546 en dat van de Personele Impositie van 1578 blijkt, dat 
Makkum - afgezien van de haven - aanvankelijk een boerendorp van geringe 
betekenis was, dat in een aantal opzichten onderdeed voor Kornwerd. In de 
loop van de zeventiende eeuw overvleugelde Makkum qua rijkdom al snel 
Kornwerd, evenals de dorpen Pingjum en Arum, die voorheen veel welvaren
der dan Makkum waren geweest.7 

Deze groei had voor het dorp grote gevolgen en uitte zich onder meer in ver
betering en vergroting van de sluiswerken in 1606 en 1662/1663.8 Behalve een 
nieuwe en betere verbinding met de Zuiderzee via de sluizen kreeg Makkum 
ook goede verbindingen met het omliggende agrarische gebied. Dit hield ver
band met de groeiende marktfunctie van het dorp voor de omtrek. Door de 
nieuwe Bleekvaart kon er voortaan van Statum naar andere delen van Mak
kum en via de Melkvaart naar Wons worden gevaren.9 

De bloei van Makkum in de zeventiende eeuw werd behalve in de vergroting 
en verbetering van sluiswerken en waterwegen ook zichtbaar in enkele bouw
werken. Eén daarvan was de bij de Kerkeburen gelegen Hervormde kerk, die 
in 1660 verrees op de plaats van een klein kerkje, waarbij in 1652 al een nieuwe 
toren was gebouwd. De nieuwe kerk en toren waren een statussymbool, waarin 
de welvaart van Makkum tot uitdrukking werd gebracht. Een belangrijke re
den voor nieuwbouw zal de bevolkingsgroei van het dorp zijn geweest, waar
door het oude kerkje te klein voor de gelovigen moet zijn geworden.10 Aan het 
einde van de zeventiende eeuw, toen het Makkum nog steeds voor de wind ging 
maar de neergang al was ingezet, werd een nieuwe waag gebouwd. De hoogte 
van deze in 1698 gebouwde waagtoren moet vooral worden gezien als een sym
bool voor de sterk toegenomen economische betekenis van het dorp.11 

Al deze veranderingen en nieuwbouw zijn tekenend voor de groei van Mak
kum, dat 'van boerendorp tot vlek' werd, zoals Obe Postma destijds schreef.12 

'Vlek' of 'vlecke', zoals het vroeger werd genoemd, is de oude benaming voor 
plaatsen met een kleinstedelijk karakter. In 1689 telde de 'vlecke' Makkum 
2777 inwoners. In 1744 was dit aantal alweer gedaald. Pas in de twintigste eeuw 
werd het inwonertal van 1689 overschreden.13 

De snelle groei als handel- en industrieplaats, waardoor Makkum andere 
dorpen in Wonseradeel en elders voorbijstreefde, had positieve gevolgen: de 
betekenis van de marktfunctie nam toe, het aantal in ambacht en industrie 
werkzame mensen steeg, evenals de werkgelegenheid en het inwonertal. Van
wege de gunstige omstandigheden, zoals een uitstekende ligging en goede 
voorzieningen, vestigden kooplieden en ambachtslieden zich graag in Mak
kum. Een belangrijk onderdeel van de nijverheid werd gevormd door de vele 
kalkwerken en grofkeramische bedrijven (de tichel-, pan- en estrikwerken). 

45 



2. De grofkeramische industrie in Makkum 
De baksteenindustrie in Friesland is van zeer oude datum. Arntsz acht het zelfs 
waarschijnlijk dat Friesland de bakermat is van de Nederlandse baksteenindus
trie.14 Fabricage van bakstenen en andere grofkeramische produkten, zoals 
estrikken en dakpannen, gaat in Friesland terug tot in de twaalfde eeuw. De 
oudste bakstenen kerken in deze provincie dateren van voor 1200.15 Steeno
vens worden voor het eerst schriftelijk vermeld in de zestiende-eeuwse kroniek 
van het klooster Marièndal te Lidlum, aan de Waddenkust bij Tjummarum. 
Volgens deze kroniek zijn omstreeks het midden van de dertiende eeuw steen
ovens gebouwd te Baijum in Hennaar deradeel.16 Aanvankelijk waren het 
hoofdzakelijk kloosters die zich bezig hielden met de steenbakkerij, waarvan 
de produkten werden gebruikt voor het optrekken van kloosters en kerken.17 

Dit blijkt ondermeer uit het feit dat graaf Floris V van Holland in 1289 een om
vangrijke leverantie van stenen eiste van de Westerlauwers-Friese kloosters 
voor de bouw van burchten in het veroverde West-Friesland.18 

In de veertiende eeuw werd baksteen gebruikt voor de bouw van de vele stin-
zen van de Friese hoofdelingen en vanaf 1400 verrezen steeds meer stenen 
bouwwerken in de steden. In de loop van de zestiende eeuw werd het gebruik 
van baksteen en pannen steeds algemener. Houten huizen werden meer en 
meer vervangen door stenen woningen. Dit hield mede verband met het brand
gevaar, waardoor volgens nieuwe voorschriften huizen met pannen in plaats 
van met stro of riet moesten worden gedekt. Ook op het platteland werd hout, 
riet en stro steeds meer vervangen door baksteen en dakpannen. De toene
mende vraag naar deze kleiprodukten zal de groei van het aantal pan- en tichel-
werken hebben bevorderd. Deze groei zal zeker nog zijn versterkt door de stij
gende welvaart en de bevolkingsuitbreiding in de eerste helft van de zeventien
de eeuw.19 

Ook de opbloei van de Friese zeescheepvaart, vooral gericht op de Duitse 
bocht, Noorwegen en de Oostzeelanden, leverde een bijdrage aan de groei van 
de steenindustrie. Op de heenreis werden baksteen, estrikken, dakpannen en 
aardewerk als ballast meegevoerd.20 Friesland had een zeer belangrijk aandeel 
in de export van bakstenen naar het Oostzeegebied. Van de bijna twee miljoen 
stenen die in 1635 door de Sont werden getransporteerd was circa zeventig pro
cent afkomstig uit Friesland. Hiervan kwam het leeuwedeel uit de haven van 
Harlingen.21 Waarschijnlijk kwam een aanzienlijk deel van de resterende bak
stenen uit Makkum. Het kan echter ook zijn dat een flink deel van de uit de 
Harlinger haven geëxporteerde bakstenen van Makkumer herkomst was. 

Hoewel in Friesland reeds in de twaalfde eeuw bakstenen werden vervaar
digd, is over het ontstaan van deze industrie te Makkum tot nu toe weinig be
kend. Het archief van het Nedergerecht Wonseradeel, dat de belangrijkste 
bron vormt voor gegevens over tichelwerken in de zeventiende eeuw, begint in 
het jaar 1592. Aangenomen moet echter worden dat er in of bij Makkum lang 
voor het aanvangsjaar van het geraadpleegde archief van het Nedergerecht al 
klei voor de keramische industrie werd gewonnen. Dat kan ondermeer worden 
opgemaakt uit de Beneficiaalboeken van 1543. Daarin wordt bij Idsegahuizum 
aangegeven: '...in dese greijnden affslagen ende verdolven vi pondematen' en 
even later wordt 'den Cleyacker' genoemd.22 

De benaming 'verdolven greijnden' (waarschijnlijk greiden) zou kunnen 
slaan op afgegraven landen ten behoeve van kleiwinning voor steen- en pan-
bakkerijen. Aannemelijker is echter, dat het land vergraven is om te dienen als 
dijkversterking, nadat een deel door stormgeweld was weggeslagen.23 De naam 
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Afb. 2. 'Prospect van Maccum': detail van een kaart uit 1659 (RAF, kaartencollectie, 
nr. 13.066). Onderaan ziet men een gedeelte van de Schilbanck voor de kust, vanwaar 
een deel van de schelpen (schil) voor de Makkumer kalkovens werd gehaald. In de 
rechterbovenhoek is duidelijk de rook van brandende kalkovens zichtbaar. Foto: Th. 
Boersma, Groningen 

'Cleyacker' houdt waarschijnlijk wel verband met de winning van grondstoffen 
voor de kleiverwerkende industrie. In ieder geval ligt bij Idsegahuizum een ge
bied waar na 1592 eeuwenlang klei voor de grofkeramische industrie werd ge
wonnen.24 

In archiefstukken van het Nedergerecht in Wonseradeel uit 1592 en de daar
opvolgende jaren worden regelmatig estrik- en tichelwerken te Makkum ge
noemd. Deze bedrijven waren voornamelijk geconcentreerd aan weerszijden 
van de Grote Zijlroede en in mindere mate langs de Kleine Zijlroede. Later 
volgden bedrijven aan de Krommesloot, die beide Zijlroeden verbindt, en in 
de Schans, het gebied tussen deze drie waterwegen en de dijk. 

Behalve estrik- en tichelwerken waren er de vele kalkwerken, die zich op 
ongeveer dezelfde locaties bevonden als de kleiverwerkende industrie. Zowel 
Winsemius in 1622 als Schotanus in 1664 noemen de kalkindustrie als voor
naamste bedrijvigheid te Makkum.25 In de Chronique ofte historische geschie-
denisse van Vrieslant van Winsemius is sprake van maar liefst 100 kalkovens in 
1622.26 Met een gemiddeld aantal van 3 à 4 ovens per kalkwerk zou dat in totaal 
neerkomen op 25 à 30 van deze bedrijven. 

Op een kaart uit 1659 met daarop een 'prospect van Makkum' staan de ro
kende ovens voornamelijk afgebeeld langs de Grote Zijlroede.27 Ook op de 
kaart van Halma, uit het begin van de achttiende eeuw, staat bij Makkum een 
groot aantal kalkovens ten westen van genoemd vaarwater afgebeeld.28 Daar
tussen bevonden zich ook enkele tichelwerken. 

Die rokende kalkovens zorgden trouwens voor milieuvervuiling avant la let
tre. Amsterdam wilde vanwege deze 'vuyle dampen' geen kalkovens in de om-
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Zavelgronden (< 25% lutum) 
Clayey soils, (<25% c/ayj 
KIsigronden (> 25% lutum), naar het zuiden 
overgaand in klei-op-veengronden 
Clayey soils', > 25% clay, southwards 
gradually changing into clay-over-peat soils 
Afgetichelde gronden 
Areas where clay nas been removed tor 
brickmaking 

Spoorlijnen 
Rail roads 

Grens van de voormalige 
Middelzee 
Boundary of the tormer 
'Middelzee' 

Afb. 3. Ligging van de afgetichelde gebieden in Westergo en omgeving (uit: Kuyer, 
'Kleiwinning baksteenindustrie Westergo', p. 179) 
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geving van de stad toestaan. Mede vanwege dit standpunt hadden de Friezen, 
met name de Makkumers, een belangrijk aandeel in de aanvoer van kalk, die 
werd verhandeld op de 'Vriesche kalk- en steenmarkt' te Amsterdam.29 Schel
penvissers konden de schelpen voor de Makkumer ovens tot aan de vlak bij de 
wal gelegen kalkwerken brengen. De schelpen, ook wel 'schil' genoemd, wer
den door deze vissers onder andere gehaald uit de omgeving van het Eyerland-
se Gat bij Texel en van een schelpenbank bij Griend, maar ook van de 'Schil-
banck', vlak voor de kust van Makkum.30 

Evenals de kalkwerken bevonden de tichel-, estrik- en panwerken zich langs 
de waterwegen, zodat de grondstof klei, de brandstof turf en hulpstoffen zoals 
zand, gemakkelijk per schip konden worden aangevoerd en de eindprodukten 
op dezelfde wijze afgevoerd. Rond het midden van de zeventiende eeuw moet 
er in Makkum in ieder geval een drietal tichelwerken zijn geweest. Twee daar
van waren gesitueerd ten noorden van de Grote Zijlroede, het derde lag zuide
lijk van dit vaarwater. Voorts waren er estrikwerken in de Schans, bij de Krom-
mesloot en aan de zuidoever van de Grote Zijlroede. Uit de archieven van het 
Nedergerecht in Wonseradeel is voor de onderzochte periode tot nu toe één 
panwerk in Makkum bekend. 

De grofkeramische industrie was een seizoenbedrijf. 's Winters lagen pan-, 
estrik- en tichelwerken stil. Gemiddeld werd er acht à negen maanden per jaar 
gewerkt.31 Een bedrijf was in gebruik van april tot oktober. In de winter werd er 
niet geproduceerd omdat vorst de ongebakken produkten kon bederven.32 

Aangezien het een seizoensgebonden arbeid betrof, die bovendien afhankelijk 
was van externe factoren, zoals weersgesteldheid, welvaart, bevolkingsgroei 
en politieke ontwikkelingen - een oorlog kon bijvoorbeeld de export van bak
stenen lamleggen - oefenden vrijwel alle ondernemers nog een of meer andere 
beroepen uit. In Makkum blijkt dat niet anders geweest te zijn.33 

De klei voor de tichel-, estrik- en panwerken werd betrokken uit de omge
ving van Makkum. Daartoe werd land aangekocht, dat vervolgens werd afge
graven, waarna het grondbezit weer werd verkocht.34 Soms werd de gebruikte 
klei betrokken uit de naaste omgeving van het tichelwerk, maar in veel geval
len kwam de grond uit de omgeving van Idsegahuizum, aangezien daar door de 
tichelaars bijvoorbeeld rond 1640/1645 regelmatig grond werd gekocht. Ook is 
sprake van grondaankopen in de omgeving van Piaam en Allingawier, vooral 
rond het midden van de zeventiende eeuw. Waarschijnlijk is ook daar klei ge
graven, evenals bij Hichtum en onder Oegeklooster bij Bolsward.35 

Bij het vervaardigen van bakstenen werd de klei in een rechthoekig raampje, 
de task, gevormd tot een baksteen, daarna werd de ongebakken steen op een 
droogveld of droogbaan, ook wel 'plaats' genoemd, te drogen gelegd. De half
droge stenen werden soms beschermd tegen weersinvloeden door lage afdaken 
of matten. De afdaken worden elders in Nederland 'haaghutten' of 'haaghui-
zen' genoemd en ook wel betiteld als 'loodsen', een benaming die ook op een 
werkplaats of brandstofschuur kon slaan.36 In Makkum worden wel loodsen ge
noemd, maar is geen sprake van 'haaghutten' of 'haaghuizen'; in plaats daar
van spreekt men van tichelplaatsen of haagplaatsen. 

Hollestelle beschrijft in haar proefschrift De steenbakkerij in de Nederlanden 
tot omstreeks 1560 een type oven, dat bestond uit een gemetselde kamer met 
zware muren met een dikte van anderhalve meter. De ovens waren ongeveer 
zeveneneenhalf tot negen meter lang en drie tot vier meter breed. De toegang 
tot de oven bevond zich in één van de korte zijden en was geheel of gedeeltelijk 
open. In de zijmuren zaten boogvormige openingen, de 'monden', die aanslo-
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ten op de stroken brandstof tussen de stenen. Hoe groot de Makkumer ovens in 
de zeventiende eeuw waren, is niet bekend. In het algemeen varieerde de capa
citeit - in Nederland - van circa 10.000 stenen (begin vijftiende eeuw), 60 à 
70.000 stenen (vijftiende eeuw), 100.000 à200.000 stenen (zestiende eeuw) tot 
500.000 à 600.000 stenen (zeventiende eeuw).37 Ovens bestemd voor de pan- en 
estrikbakkerij verschilden niet veel van de hierboven gegeven omschrijving.38 

De Makkumer tichelwerken bestonden uit één oven - in één geval is er spra
ke van drie ovens - met daarbij één of meerdere loodsen en 'plaetsen' die wer
den benut voor het drogen van de ongebakken stenen. Tevens was er meestal 
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Afb. 4. Plattegrond van een laat-16de-eeuwse steenoven bij Oegstgeest. De kaart is 
gemaakt op 10 april 1594 door landmeter Symon Fransz. van der Merwen (uit: Van der 
Kloot Meyburg, 'Hollandsche steenindustrie in de zeventiende eeuw', p. 83) 
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een schuur bij, vaak turfschuur genoemd, voor opslag van de brandstof. Bij een 
tichelwerk wordt vaak een kamer genoemd, soms meerdere kamers. Waar
schijnlijk woonden daar de fabrieksbazen of meesterknechten, die verant
woordelijk waren voor het stoken van de oven. Regelmatig wordt bij een ti
chelwerk ook een huis vermeld, waar de pachter of eigenaar gewoond zal heb
ben. Soms wordt een 'feyntenhuys' vermeld, dat tot onderkomen van de arbei
ders diende.39 

De tichel-, estrik- en panwerken hadden met de kalkwerken gemeen dat ze 
bouwmateriaal leverden. Het kwam regelmatig voor dat meerdere, maar ook 
verschillende werken in bezit van dezelfde eigenaar waren. Dit laatste heeft 
waarschijnlijk te maken met de verwantschap tussen deze takken van nijver
heid. Voor het stoken van de ovens - met turf - was bij beide bedrijfstakken 
een zelfde soort kennis vereist. De afzetmarkten kwamen in grote mate over
een, evenals waarschijnlijk de contacten met schippers en handelaren. Boven
dien waren voor deze industriële activiteiten ondernemerschap en kapitaal van 
belang. Aan deze voorwaarden voldeed slechts een beperkte groep mensen, 
die bovendien een redelijk gesloten sociale laag vormde. Daarvan getuigen de 
verscheidene huwelijken tussen leden van de Makkumer industrie-families in 
de zeventiende eeuw. 

In het zeventiende-eeuwse Makkum waren heel wat mensen in de kalkbran-
derij en de grofkeramische industrie werkzaam. Daarenboven waren er beroe
pen die zijdelings met deze industrieën te maken hadden, zoals schelpenvis
sers, turfschippers en -meetsters, kalkdragers of -voerders, praam- en schuite
voerders , schippers en schippersknechten. Helaas ontbreekt voor Makkum be
trouwbaar cijfermateriaal voor deze periode. Volgens Winsemius moeten in de 
zeventiende eeuw maar liefst driehonderd gezinnen een bestaan in de kalk-
branderij hebben gevonden. Waarschijnlijk waren hierbij de eerder genoem
de, niet direct betrokken beroepen, inbegrepen.40 

Het was in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om in te gaan op de 
produktie van tichelwerken en hun financieel-economische ontwikkeling. 
Over de financiële en sociale status van de eigenaren van grofkeramische be
drijven en hun betekenis voor Makkum is overigens ook weinig concreet mate
riaal voorhanden; onderzoek in bijvoorbeeld de inventarisboeken van het Ne-
dergerecht zou wellicht nog gegevens kunnen opleveren. 

Omstreeks 1600 verscheen een nieuwe tak van kleiverwerkende industrie in 
Friesland: de glei- of plateelbakkerij .41 Hierbij werd éénmaal gebakken aarde
werk bedekt met tinglazuur en in veel gevallen beschilderd en vervolgens een 
tweede maal gebakken. De techniek die aan dit produkt, de zogenaamde majo
lica, ten grondslag lag, was uit Spanje en Italië via Antwerpen doorgedrongen 
tot de Noordelijke Nederlanden. Rond 1600 is er sprake van gleibakkers te 
Harlingen. In de achttiende eeuw waren er in Friesland drie centra: Harlingen, 
Makkum en Bolsward, waar voornamelijk wandtegels en schotels werden ver
vaardigd.42 

3. De Makkumer tichelwerken 
Uit het archief van het nedergerecht van Wonseradeel blijkt dat Makkum in de 
zeventiende eeuw een drietal tichelwerken telde. Omdat in veel gevallen de 
aangetroffen koopakten per tichelwerk op elkaar aansloten, kon een overzicht 
van de eigendomsovergangen worden verkregen. De drie tichelwerken waren 
alle gelegen aan de Grote Zijlroede (zie bijgaande kaart). 

Eén tichelwerk bevond zich ten zuiden van de Grote Zijlroede (a). De an-
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Afb. 5. Detail van de kadasterkaart van Makkum uit 1832, met daarop ingetekend de 
locatie van drie 17de-eeuwse tichelwerken. Foto: M & R reprografie h. v.. Driphnmno reprografie b. v., Driebruggen 
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dere twee waren ten noorden van de Grote Zijlroede gesitueerd, waarvan één 
ten westen (b) en één ten oosten (c) van de (latere) 'Vijfhuizen'. De aanduiding 
'latere' is gebruikt, omdat de vijf huizen waar het om gaat pas rond 1621 wer
den gebouwd, en de tichelwerken b. en c. zich al in de omgeving hiervan be
vonden voor er van deze huizen sprake was. 

In het navolgende gedeelte worden de gegevens betreffende de drie tichel
werken per bedrijf in chronologische volgorde behandeld. Voor een beknopt 
overzicht van de eigendomsovergangen per tichelwerk wordt verwezen naar 
bijlage 1. 

In veel gevallen bleken de eigenaren en de respectievelijke kopers en ver
kopers van tichel-, pan-, estrik- en kalkwerken aan elkaar verwant te zijn. Om
dat vermelding van al deze familieverhoudingen de tekst nodeloos ingewikkeld 
zou maken en bovendien de leesbaarheid niet ten goede zou komen, wordt de 
lezer verwezen naar de bijgevoegde stambomen (bijlagen 2 en 3). 

3.1. Het tichelwerk (a) ten zuiden van de Grote Zijlroede 
Als bezitters van dit tichelwerk worden in een akte van 1612 Atte Oeges en 
Aalke Watzes genoemd. Aangezien het in deze akte gaat om de aankoop van 
grond ten zuiden van dit aan de Grote Zijlroede gelegen tichelwerk, moet dit 
werk zich ten zuiden van dit vaarwater hebben bevonden.43 Behalve een tichel
werk worden in andere akten twee kalkwerken als eigendom van dit echtpaar 
vermeld.44 

De voor de stenen benodigde klei werd veelal uit de omgeving gehaald. Zo 
kochten Atte en Aalke regelmatig land in de omgeving van Makkum, onder 
andere in de Makkumer Hemmen, dat waarschijnlijk zal zijn gebruikt voor 
kleiwinning ten behoeve van het tichelwerk.45 

In 1628 verkocht Bauk Oeges, weduwe Agge Johannes Vinia en zuster van 
Atte Oeges, een tichelwerk. Eerder had Bauk samen met haar man ook een 
kalkwerk in eigendom gehad. Douwe Watzes werd voor 1301 goudgulden eige
naar van het tichelwerk met drie ovens, loodsen, huis, steden (erf of grond), 
'camer' en knechtenhuis.46 Behalve tichelaar was Douwe bovendien nog kalk-
brander. In de periode 1645-1647 was hij tevens inner van de 'stadsdaler', een 
belasting die in Makkum werd geheven op getapte bieren en wijnen.47 

Een aanwijzing, dat het in de akten uit 1612 en 1628 om hetzelfde tichelwerk 
gaat, zouden de familierelaties tussen de in de beide stukken genoemde perso
nen kunnen zijn.48 Bovendien passen de akten van 1612 en 1628 niet in de series 
eigendomsovergangen van de andere twee tichelwerken, zoals hierna nog zal 
blijken. 

Waarschijnlijk was het tichelwerk ten zuiden van de Grote Zijlroede hetzelf
de als dat wat in 1640 als eigendom wordt genoemd van de echtelieden Hauk 
Oepkes en Jaey Romers. In genoemd jaar verkocht het echtpaar, dat eveneens 
een kalkwerk bezat, het tichelwerk voor 1975 goudgulden en een symbolische 
rosenobel aan Agge Emes en Auk Wybes, welke het reeds van de verkopers in 
gebruik hadden. De koop betrof een tichelwerk met huis, schuur en alles daar
in, met een steenoven, steden, loodsen, plaatsen en gereedschappen. De klei 
voor verwerking in het tichelwerk bevond zich in dit geval vlakbij het bedrijf, 
want er is sprake van vier pondematen klei en vergraven land 'gelegen omtrent 
't selve tichelwerck'.49 

De nieuwe eigenaar, Agge Emes, was behalve tichelaar ook estrikbakker en 
kalkbrander te Makkum."50 Bovendien was hij ook nog meester-bakker, een be
roep dat hij in tegenstelling tot de andere - waarbij het waarschijnlijk meer een 
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leidinggevende functie betrof en niet zozeer werkzaamheden in het tichel-, 
estrik- en kalkwerk zelf - het gehele jaar kon uitoefenen. Samen met Lieuwe 
Emes, die ook tichelaar was, kocht Agge regelmatig land voor kleiwinning te 
Makkum en omgeving, voornamelijk bij Idsegahuizum en Allingawier. Het 
land dat hij reeds bezat bij Makkum, Idsegahuizum en Oegeklooster, zal ook 
voor kleiwinning zijn gebruikt.51 

Het zuidelijk van de Grote Zijlroede gelegen tichelwerk werd in 1668 aange
kocht door Lieuwe Emes, brouwer en kalkbrander te Makkum. Auk Wybes, 
dan weduwe van Agge Emes, bezat op dat moment nog de helft van dit tichel
werk. Haar dochter Trijntje Agges en echtgenoot Sierk Jans hadden de andere 
helft door erfrecht in bezit gekregen. De erven Agge Emes deden het tichel
werk met loodsen, 'feyntehuis', woning, stede, plaats, tichel- en steenplaatsen, 
de 'polle lands' aan de oostkant van het tichelwerk plus de bijbehorende wijk 
(opvaart) van de hand voor 1075 goudgulden.52 

In 1677 is er sprake van een tichelwerk ten zuiden van de Grote Zijlroede 
met als eigenaar Freerk Jans, die het in zijn bezit had tot 1700.53 Deze uit Jor-
werd afkomstige boerenzoon was in november 1674 gehuwd met Jouwer 
Emes.54 

Weldra was ook Freerk Jans betrokken bij de kalkbranderij en de kleiver-
werkende industrie (wat zou uitgroeien tot zijn voornaamste activiteit), bedrij
ven waarmee reeds enkele generaties van de familie van zijn echtgenote erva
ring hadden opgedaan. In 1676 kochten Freerk Jans en Jouwer Emes namelijk 
een kalkwerk.55 In hetzelfde jaar waren Freerk Jans en Jan Lieuwes geld schul
dig aan de kinderen van Pieter Agges voor vergraven steenklei uit het land, dat 
deze kinderen hadden geërfd.56 

Het ging Freerk en Jouwer spoedig voor de wind. In 1681 kochten zij een 
groot huis in de Schans bij de Kleine Zijl, dat al door hen bewoond werd.57 En
kele jaren later werd een 'tweede huisje' gebouwd. In 1685 kochten ze daartoe 
een kwart van een hof te Makkum, waarvan ze de helft reeds bezaten, om daar 
een zomerhuis te laten verrijzen.58 Freerk Jans wordt in een kwitantieboekje 
van zijn vader Jan Feddes in 1675 reeds 'Tichelaar' genoemd, de beroepsnaam 
die achternaam van hemzelf en zijn nakomelingen zou worden.59 

Voor het tichelwerk werd regelmatig land aangekocht om de daarin gelegen 
klei te vergraven. Zo kochten Freerk Jans en Jan Lieuwes, beiden tichelaars en 
kalkbranders, in 1682 met dit doel achtendertig pondematen land onder Oege
klooster bij Bolsward.60 

Het tichelwerk ten zuiden van de Grote Zijlroede werd in 1700 door Freerk 
en Jouwer verkocht aan Fermer Jans Brouwer en Frouk Baukes en Jisk Fer-
mers en Jacob Jans Tichelaar. Deze twee echtparen werden ieder voor een 
helft eigenaar van het tichelwerk met stede, plaats, tichel- en steenplaatsen, 
loodsen, 'feintenhuis', woning, de 'polle lands' en de gehele wijk bij het tichel
werk behorende. Voorts behoorde tot het werk een hoeveelheid rode en gele 
klei, dat wil zeggen voor rood- en geelbakkende stenen.61 

Zowel het in 1668 als het in 1700 genoemde tichelwerk werd gekenmerkt 
door de bijbehorende, nabij gelegen 'polle lands' en de naastliggende wijk voor 
aanvoer van grondstoffen en afvoer van produkten per schip. Aangenomen 
mag dus worden dat het in beide gevallen koopakten van hetzelfde tichelwerk 
betreft. 

Ook gedurende de achttiende eeuw en in het begin van de negentiende eeuw 
bevond zich op deze locatie nog steeds een tichelwerk. Op de kaart van Halma 
van 1718 staat bij Makkum, ten zuiden van de Grote Zijlroede, behalve een 
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pan werk, ook dit tichelwerk aangegeven.62 Voorts wordt dit tichelwerk ge
noemd in de floreencohieren van 1700 tot en met 1818 (onder Allingawier). In 
1828 is er sprake van een panwerk op deze plaats. Het tichelwerk moet dus 
voor dit jaar zijn opgeheven.63 

3.2. tiet tichelwerk (b) ten noorden van de Grote Zijlroede, westelijk van de 
(latere) Vijfhuizen 

In 1592 kochten de echtelieden Watze Dirks en Jouwer Obes voor 3600 goud
guldens een huis met tichelwerk, oven, loods en zes pondematen land, dat 
voorheen toebehoorde aan Mattheus Lieuwkema (1/2), Jelke Hoijtema (1/4) 
en Ulbe Tjaards (1/4). De eigenaren Lieuwkema en Hoijtema behoorden tot 
vooraanstaande families.64 Zij zullen het tichelwerk als een kapitaalsinveste
ring hebben gezien en het bedrijf waarschijnlijk hebben verpacht.65 Ulbe 
Tjaards was dijkgraaf van Wonseradeel.66 Ook voor hem zal het tichelwerk een 
belegging zijn geweest. Zowel Jelke Hoijtema als Ulbe Tjaards zijn waarschijn
lijk verwant aan de Lieuwkema's, zodat het een familieonderneming betreft.67 

Mogelijk is het tichelwerk voordat het in bezit kwam van de drie bovenge
noemde eigenaren eigendom geweest van ene Sibrig Sjaarda.68 

Het tichelwerk was gesitueerd ten zuiden van 'de wech'. Dit moet een weg 
zijn geweest die naar de Hemmen liep en ook wel 'laen' werd genoemd: de hui
dige Laan. Ten zuiden lag de Grote Zijlroede. Het land was deels 'fenland', 
gelegen bij het tichelwerk en deels in de Makkumer Hemmen, de latere bin-
nenpolders.69 

Helaas wordt niet aangegeven, wat zich aan de west- en oostkant van dit in 
1592 verkochte tichelwerk bevond, waardoor het lokaliseren ervan wordt be
moeilijkt. Het was in ieder geval gelegen aan de oostkant van Makkum, bij 
'Statuma Gebuirte'. Dit wordt duidelijk uit een andere akte van 1592 in een 
recesboek, waarin de koop van een huis te 'Statuma Gebuirte' door Watze 
Dirks en Jouwer Obes wordt vermeld. Het tichelwerk bevond zich aan de oost
kant ervan met oven, loods, verdere annexen op zes pondematen land. Dit ti
chelwerk moet derhalve westelijk van de latere 'Vijfhuizen' hebben gelegen.70 

Hoogstwaarschijnlijk begon Watze Dirks met de aankoop van bovenge
noemd tichelwerk zijn carrière als tichelaar, want dit was voor zover bekend 
het enige tichelwerk in zijn bezit. Het is ook niet gebleken, dat zijn ouders of 
hun familieleden reeds in deze industrie actief waren. Watze Dirks' echtgeno
te, Jouwer Obes, was afkomstig uit een Makkumer boerengezin. Syts Steffens, 
zijn tweede eega, had familie buiten Makkum.71 Voor zover kon worden nage
gaan, was de familie van beide echtgenotes evenmin actiefin de steenbakkerij. 
Hiermee zijn Watze Dirks en Jouwer Obes de eerst bekende voorouders van de 
familie Tichelaar in vrouwelijke linie die werkzaam waren in de kleiverwerken-
de industrie. 

Behalve het beroep van tichelaar oefende Watze ook dat van boer uit.72 In 
een inventaris van zijn bezittingen, die is opgemaakt om in verband met zijn 
tweede huwelijk het erfdeel van de kinderen vast te leggen, wordt behalve ge
reedschap voor het tichelwerk namelijk ook boerenhave aangetroffen, waar
onder eenentwintig melkkoeien, drie kalveren, twee halve 'suypvaten' (vaten 
voor karnemelk) en enige houten emmers. Voor het weiden van het vee bezat 
Watze een hoeveelheid land, die voornamelijk in de 'Makkumer Hemmen' ge
legen was.73 Hierbij moet ongetwijfeld ook land zijn geweest, dat Watze heeft 
afgegraven ten behoeve van de kleiwinning voor zijn tichelwerk. 

Tot het gereedschap van het tichelwerk behoorden ondermeer een 'tichler-
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karre', 'vijff tichlers kroodwaeghens' (kruiwagens), een 'sandwaeghen' en 50 
matten.74 De kar, kruiwagens en zandwagen zullen gebruikt zijn voor het ver
voer van stenen en grond- en hulpstoffen. De matten dienden om de drogende, 
ongebakken stenen te beschermen tegen weersinvloeden.75 Watze Dirks' eer
ste vrouw Jouwer Obes overleed circa 1605, zijn tweede vrouw Syts Steffens 
stierf in 1607.76 Zelf overleed hij circa 1608. Op zijn sterfbed bepaalde Watze bij 
eigenhandig geschreven codicil, dat zijn elf kinderen uit beide huwelijken allen 
een gelijk deel van zijn nalatenschap moesten ontvangen.77 

Afb. 6. Brandende steenoven, afgebeeld op een kopergravure van Cornelis Bloemaert, 
getiteld: 'De Zomer', uit een serie van de vier jaargetijden (ca. 1660). Collectie 
Rijksmuseum Amsterdam, foto: Rijksmuseum-Stichting Amsterdam 

Bij de scheiding van goederen tussen zijn erven in 1610 werd het tichelwerk 
met bijbehoren niet verdeeld. Na de dood van Watze werd het bedrijf in de 
jaren 1609 en 1610 gebruikt door zijn zoon Obe Watzes. Hij had het toen deels 
in huur van zijn broers en zusters met wie hij het tichelwerk gezamenlijk be
zat.78 In een akte in een der weesboeken van het Nedergerecht in Wonseradeel 
wordt Obe Watzes genoemd als dorpsrechter met de achternaam Innema.79 

Obe Watzes was niet de enige van Watze Dirks' nakomelingen die actief was 
in de Makkumer grofkeramische industrie en kalkbranderij, want behalve Obe 
Watzes waren er van de in totaal elf kinderen uit Watze Dirks' eerste en tweede 
huwelijk nog tenminste zes, die kalk-, estrik- of tichelwerken bezaten en/of 
dreven.80 

In 1610 werd het tichelwerk door de erven Watze Dirks verkocht aan Sierk 
Siersma en Trijntje Gijsberts Laquart voor 2190 goudguldens.81 Vergeleken bij 
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het bedrag van 3600 goudguldens, dat het tichelwerk in 1592 moest opbrengen, 
is dat een fors verschil. Dit kan veroorzaakt zijn doordat in laatstgenoemd jaar 
meer roerende en/of onroerende goederen bij het tichelwerk waren inbegre
pen, door een minder gunstige conjunctuur, door een sterkere concurrentie of 
door een combinatie van deze factoren. 

Siersma was klerk van de grietenij Wonseradeel.82 Hij zal het tichelwerk niet 
zelf hebben gebruikt, maar het waarschijnlijk als belegging hebben aange
kocht. De gebruiker van het werk na de verkoop ervan is niet bekend. Bij na
der onderzoek is geen familierelatie gevonden tussen Sierk Siersma (of Sierks-
ma) of zijn vrouw Trijntje Gijsberts Laquart en de familie van Watze Dirks of 
diens vrouw Jouwer. Mogelijk bestaat er wel een verband, want Sierk Siersma 
heette ook wel Sierk Fongers Siersma 83, terwijl Jouwers vader Obe Fongers 
heette, wat op een familierelatie zou kunnen duiden.84 In 1628 was het tichel
werk waarschijnlijk in handen van Tjaard Jorryts, aangezien er dan sprake is 
van een tichelwerk op zijn naam, dat ten westen van de Vijfhuizen was gele-
gen.85 

Rond 1640 wordt Jelle Hayes' tichelwerk genoemd, dat ten westen lag van 
het andere, noordelijk van de Grote Zijlroede gelegen tichelwerk.86 Derhalve 
moet het bedrijf van Jelle Hayes zich ook westelijk van de Vijfhuizen hebben 
bevonden en moet Jelle Hayes een opvolger van Tjaard Jorryts zijn. 

Gedurende de periode van circa 1651 tot 1668 was dit tichelwerk in bezit van 
Reiner Jelles, zoon van Jelle Hayes. Hierbij werd aangegeven dat het werk zich 
ten oosten van de Bleekstraat bevond.87 In een akte van 1668 is sprake van een 
'darchhuijs en schuijre omtrent Reiner Jelles Tichelwerk'. Zo'n 'darchhuijs' 
(darch of derrie is een soort turf) werd gebruikt voor de opslag van turf en heeft 
in dit geval waarschijnlijk gediend als opslagplaats van brandstof voor het na
bije tichelwerk.88 Zowel Jelle Hayes als zijn zoon Reiner Jelles waren behalve 
bij de tichelindustrie ook betrokken bij de kalkbranderij. Reiner Jelles was bo
vendien met Eme Lieuwes bewindhebber van de Groenlandse Compagnie, 
welke zich bezighield met de walvisvaart.89 

Omstreeks 1670/1671 was de grond van Reiner Jelles' tichelwerk - of een 
gedeelte daarvan - in handen van de erven Reiner Jelles. Het tichelwerk moet 
in ieder geval tussen 1668 en 1671 verkocht zijn, want in laatstgenoemd jaar is 
er sprake van 'land aan de noordkant of diept of de Zijlroede', dat wordt ver
kocht door de erven van Reiner Jelles te Makkum, 'daar waar Reiner Jelles 
tichelwerck en loodsen eertijds hebben gestaan.'. Later werd deze locatie ook 
wel 'Reiner Jelles old tichelwerk' genoemd.90 

3.3. Het tichelwerk (c) ten noorden van de Grote Zijlroede, oostelijk van de 
(latere) Vijfhuizen 

Het tichelwerk op deze locatie werd in 1595 door Hendrik Hobbes Baard en 
Trijn Hendriks verkocht aan het echtpaar Wiebe Tjaards en Gerlant Hettes. 
Zij kochten het tichelwerk met huis, alle verdere gerechtigheden en zes ponde
maten deels vergraven land voor 3600 goudgulden.91 In 1620 werd het tichel
werk verkocht door Gerlant, dan Wiebe Tjaards' weduwe, aan Tjaard Wiebes 
- ongetwijfeld de zoon - en zijn echtgenote His Edes. In 1626 was His Edes 
inmiddels ook weduwe en in die hoedanigheid verkocht ze het tichelwerk met 
bijbehoren aan Schelte Watzes en Jaey Jacobs voor 2400 goudgulden. Behalve 
tichelaar was Schelte Watzes kalkbrander.92 Opvallend is, dat hier opnieuw 
sprake is van een forse daling in de koopprijs van een tichelwerk, een daling die 
mogelijk te maken heeft met het verminderde rendement of de hoeveelheid 
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roerende en/of onroerende goederen, die verder bij de koop was inbegrepen. 
Tussen het echtpaar Schelte Watzes-Jaey Jacobs en de vorige bezitters van 

het tichelwerk kon geen familierelatie worden aangetoond. Dit tichelwerk 
kwam derhalve in 1626 voor het eerst aantoonbaar in handen van familie van 
de voorouders van Jouwer Emes, echtgenote van Freerk Jans Tichelaar. Het 
betrof een huis met tichelwerk, oven en annexen, loodsen, schuur, alle gereed
schappen en materialen bij het werk behorende en verdere annexen en gerech
tigheden, de stede en plaats met drie pondematen deels vergraven land. Het 
tichelwerk met bijbehorend land zou volgens de verkoopakte gelegen hebben 
op de zuidkant van de Schiere oftewel Grote Zijlroede.93 Dit laatste moet ech
ter een verschrijving zijn. Gezien de hiervoor en hierna aaneensluitende reeks 
gegevens en het tevens in de akte genoemde recht betreffende de 'vrije gang 
van reed en drift' (recht van overpad) over de fenne tussen het werk en de 'laen' 
moet het tichelwerk aan de noordkant van de Grote Zijlroede gelegen hebben, 
want de 'laen' bevond zich aan de noordzijde van dit vaarwater.94 Het recht van 
'vrije reed en drift' over de fenne was een kenmerkend onderdeel van de bij dit 
tichelwerk behorende kopersrechten, die eeuwenlang gelijk bleven. 

Jaey Jacobs - dan als weduwe van Schelte Watzes wonende te Enkhuizen -
verkocht op 26 september 1640 het huis met tichelwerk, steenoven, loodsen en 
plaatsen voor 1100 caroligulden aan Lieuwe Emes en diens tweede vrouw Lys-
beth Hessels, die het huis reeds bewoonden en het tichelwerk al in gebruik had
den. Tegen deze verkoop werd geprotesteerd, maar uiteindelijk kwamen Lieu
we en Lysbeth toch in bezit van het tichelwerk. Duidelijk is in de koopakte aan
gegeven, dat het eerder genoemde tichelwerk van Jelle Hayes zich ten westen, 
en het bezit van de erfgenamen van Wiebe Tj aards zich ten oosten en noorden 
van het verkochte eigendom bevond.95 Een zevental jaren later, in 1647, ver
kocht Jaey Jacobs ook nog enig verdolven land te Makkum.96 

Lieuwe Emes, de nieuwe eigenaar van het tichelwerk, was behalve tichelaar 
ook kalkbrander en estrikbakker. Hij was eigenaar van een kalkwerk ten noor
den van de Grote Zijlroede en bezat de helft van een kalkwerk ten zuiden van 
dit water. Het estrikwerk bevond zich volgens een akte uit 1674 aan de Krom-
meslootswal. Voorts had hij een half estrikwerk aan de Kleine Zijlroedswal in 
eigendom.97 

De aankoop van gedeeltelijk vergraven land bij Makkum door estrikbakker 
en kalkbrander Lieuwe Emes in 1639 heeft ongetwijfeld te maken met zijn acti
viteiten in de kleiverwerkende industrie. Het land zal zijn aangekocht om de 
resterende klei te winnen.98 Lieuwe Emes kocht daarna geregeld land in Mak
kum en omgeving - vooral bij Piaam en Idsegahuizum - , dat hoogstwaarschijn
lijk zal zijn vergraven om er klei voor het tichel- en estrikwerk uit te winnen.99 

Betrok Lieuwe Emes volgens de proclamatieboeken veel klei van landen rond 
Idsegahuizum en omgeving, uit de inventaris van zijn bezittingen blijkt, dat hij 
ook kleiland bij Bolsward bezat.100 

Uit de inventaris die in 1646 werd opgemaakt van de bezittingen van Lieuwe 
Emes en wijlen zijn vrouw in verband met zijn derde huwelijk, blijken interes
sante gegevens over het tichelwerk dat hij bezat en op dat ogenblik gebruikte: 
het werd getaxeerd op 4100 caroligulden.101 Mogelijk heeft dit hoge bedrag te 
maken met de stenen en andere zaken die bij de koop waren inbegrepen. Bij 
het tichelwerk lagen namelijk nog 28.000 stuks grauwe steen, 84.000 stuks rode 
steen à drie gulden per honderd stuks en 51.000 stuks bonte- en moessteen à 
twee gulden en acht stuivers per honderd stuks. Grauwe steen was de iets har
dere soort, normaal gebakken steen.102 Bonte steen was deels rood en deels 
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Afb. 7. Detail van de kaart van 
Wonseradeel uit de atlas van Schotanus-
Halma uit 1718. Oostelijk van Makkum 
zijn rokende kalkovens aan de Grote 
Zijlroede afgebeeld. Dichterbij het dorp 
is een panwerk aangegeven, evenals het 
dan nog als enige resterende van de 
Makkumer tichelwerken. 

geel, wat ontstond door onvoldoende selectie van klei.103 Voorts waren er 
64.885 stenen in bestelling.104 

Lieuwe schijnt met zijn industriële activiteiten goed te hebben verdiend, 
want behalve het tichelwerk bezat hij in 1646 ook nog een half estrik- en een 
half kalkwerk, waarvan zijn aandeel op respectievelijk 1850 en 1610 caroligul-
den werd getaxeerd.103 Tot zijn andere bezittingen behoorden onder andere 
een huis bij de Hoge Brug te Makkum, waar hij zelf woonde, drie scheepspar-
ten en een kwart van een huis te Harlingen.106 In 1658 wordt van Lieuwe Emes 
bovendien een 'kleiwerk' genoemd, oostelijk van de Vijfhuizen. De benaming 
kleiwerk wordt slechts éénmaal gebruikt - in volgende jaren is weer sprake van 
een tichelwerk - en heeft niets uit te staan met een gleiwerk of gleibakkerij, 
waar tinglazuur-aardewerk werd vervaardigd.107 Het zal hier dus gaan om het 
tichelwerk van Lieuwe Emes. Behalve kalkbrander, estrikbakker en tichelaar 
schijnt Lieuwe Emes ook enige tijd het beroep van zeilmaker te hebben uit
geoefend, want hij wordt als zodanig genoemd in 1636.108 

Door vererving kwam het tichelwerk in handen van Jan Lieuwes.109 Deze 
was behalve tichelaar ook weer kalkbrander en estrikbakker.110 Hij verkocht 
op 31 maart 1688 het tichelwerk met wijk, kleisloot, oven en kamer aan de 
koopman Johannes Sijmens.111 

Minder dan een jaar later werd het bedrijf van Johannes Sijmens overgeno
men door Fermer Jans Brouwer en Freerk Jans Tichelaar, die ieder voor een 
helft eigenaar werden. Tot het werk behoorden ondermeer de 'tichelplaatsen', 
die dienden voor het drogen van de vormelingen en voor de opslag van het 
eindprodukt, de wijk, loodrecht op de Zijlroede, die voor aan- en afvoer van 
grondstoffen en (hulp)produkten gebruikt werd, een kleisloot, de oven, een 
'feyntenhuis', en een 'camer'.112 Het was overigens niet uitzonderlijk, dat een 
tichelwerk zo snel van eigenaar veranderde. In de zeventiende eeuw kwam het 
vaker voor dat iemand wegens geldgebrek zijn eigendom verkocht om het later 
weer terug te kopen. Alleen was het in dit geval niet Jan Lieuwes die het tichel
werk terugkocht, maar waren het zijn oomzeggers Freerk Jans Tichelaar en 
Fermer Jans Brouwer en hun echtgenotes. Freerk Jans Tichelaar en Jouwer 
Emes kochten in 1694 de resterende helft van bovengenoemd tichelwerk van 
Fermer Jans Brouwer en Frouk Baukes, zodat ze het toen in zijn geheel in hun 
bezit hadden.113 

Het echtpaar Tichelaar verkocht de grond van het tichelwerk met steen-
plaatsen kort daarna, in januari 1695. Jacob Lolles te Makkum was gegadigde, 
maar uiteindelijk werd buurman Willem Pauwels koper op grond van het niaar-
recht (naastingsrecht, wat inhield dat men het eerste recht van koop had op 
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familielanderijen en later ook, zoals in dit geval, op grond van naastlegers). De 
oven en loodsen bleven de verkoper ten profijte. Zij zouden ze ook af moeten 
breken en de koper mocht ze niet herbouwen.114 

Drie jaar later was er al sprake van "t afgebroocken tichelwercksplaets', die 
werd aangekocht door Willem Pauwels.115 In 1706 kochten Freerk Jans Tiche
laar en Pier Jans de steenplaatsen weer terug .n6 Op of bij de plaats van het oude 
tichelwerk moet rond het eind van de zeventiende eeuw door Freerk Jans al 
een nieuwe gleibakkerij zijn gebouwd, blijkens een proclamatie uit 1699. 
Freerk en Jouwer kochten van Willem Pauwels 'een ledige plaetze ende hovin-
ge cum annexis, lang te bebouwen 82 voet ofte liever van de Groote Zijlroede 
wall tot soo verre achter als tegenwoordigh 't nieuwe galeijbackerije huis is 
staende doch breedt 65 voeten gelegen op de stedeplaetsen der voorschreven 
Flecke'.117 In 1700 wordt Freerk Jans dan ook 'gleijbacker' genoemd.118 Moge
lijk werden de oven en loodsen, die in 1695 de verkoper, Freerk Jans Tichelaar, 
'ten profijte' bleven, gebruikt voor de gleibakkerij. Die gleibakkerij was een 
rechtstreekse voorloper van de huidige aardewerkfabriek, die op dezelfde 
plaats ligt. Het eigendomsverloop van het bedrijf van Tichelaar over de perio
de 1700-1960 is duidelijk aangegeven in het jubileumboekje dat het bedrijf in 
1960 uitgaf.1'9 

Hoewel er in 1698 sprake was van een afgebroken tichelwerk, vermeldt het 
floreencohier van 1700 toch weer een tichelwerk vlak bij de gleibakkerij van 
Freerk Jans Tichelaar. Willem Pauwels was eigenaar van dit tichelwerk, dat 
ook in de floreencohieren van 1708,1718 en 1728 wordt genoemd. Pier Jans en 
later zijn weduwe waren de gebruikers ervan. Mogelijk gaat het hier om een 
vierde tichelwerk. Uit de floreencohieren kan worden opgemaakt dat het ti
chelwerk van Willem Pauwels en de gleibakkerij van Freerk Jans waarschijnlijk 
op eenzelfde terrein waren gelegen. In totaal moest voor het perceel met het 
tichelwerk 24 stuivers en 8 penningen floreenbelasting worden betaald. Daar
van moest Freerk Jans Tichelaar - en later zijn zoon Yme Freerks Tichelaar -
18 stuivers en 6 penningen betalen (Yme Freerks Tichelaar moest volgens het 
reëelcohier van 1733 voor de gleibakkerij hetzelfde bedrag betalen). Het reste
rende deel moest de gebruiker van het tichelwerk, Pier Jans en later zijn wedu
we, betalen.120 

In de floreencohieren van 1738 wordt het tichelwerk van Willem Pauwels 
niet meer genoemd. Ook het reëelcohier van Wonseradeel van 1733 noemt het 
bedrijf niet meer, zodat het in de periode tussen 1728 en 1733 moet zijn op
geheven.121 Omdat in de proclamatieboeken van het Nedergerecht in Wonse
radeel een hiaat is over de periode 1712-1748, kan niet worden nagegaan of er 
transacties hebben plaatsgevonden. 

Freerk Jans wist zich met zijn activiteiten op het gebied van de keramische 
industrie op te werken tot een der rijkste inwoners van Makkum en Wonsera
deel. In de personele cohieren uit de periode 1690-1707 werd hij aangeslagen 
voor 8000 gulden, met uitzondering van het jaar 1701, waarin hij werd aange
slagen voor 10.000 gulden. In de periode 1709-1715 werd Freerk Jans' weduwe 
Jouwer ook nog aangeslagen voor 8000 gulden. Daarna werd dit bedrag in 1716 
voor de weduwe en erven verminderd tot 5500 gulden.122 

Na de dood van Freerk Jans en Jouwer Emes ging de gleibakkerij op dit be
drijfsterrein over op hun zoon Yme Freerks Tichelaar. Sindsdien is het bedrijf 
van de familie Tichelaar op deze plaats gehuisvest gebleven. 
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Afb. 8. Steenbakkerij: schilderij van David Teniers de Jonge (ca. 1660). Deze 
afbeelding toont een vormer aan zijn vormbank, met een handlanger erbij; voorts een 
jongen die stenen neerslaat, en enkele stapels gebakken stenen. In het midden zijn twee 
mannen en een vrouw bezig met het inzetten van de oven. Opzij van de ene ovenmuur is 
het afdak voor de turf. De stookmonden van de oven gaan schuil achter de turfschuur 
en de verhoogde oprit. Foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 
's-Gravenhage 

Conclusie 
De tichelwerken van Makkum maakten hun opgang waarschijnlijk vooral in 
het laatste kwart van de zestiende eeuw, vanwege een uitbreidende bevolking 
die woonruimte vroeg. Daarbij kwam, dat strengere overheidsmaatregelen te
gen brand de bouw van stenen huizen met dakpannen bevorderden. Makkum 
kende in de zeventiende eeuw zeker drie tichelwerken, die aan de Grote Zijl
roede gelegen waren. Via dit vaarwater konden grond- en hulpstoffen gemak
kelijk aangevoerd, en konden ook de (eind)produkten gemakkelijk afgevoerd 
worden. Een van die tichelwerken lag zuidelijk van de Grote Zijlroede, de 
twee anderen ten noorden daarvan, het ene oostelijk en het ander westelijk van 
Vijfhuizen (de vijf woningen, die sinds circa 1621 de scheiding tussen beide ti
chelwerken vormden). 

Bij alle drie de tichelwerken valt in de loop der zeventiende eeuw een neer
waartse trend te bespeuren wat de koopsom van de bedrijven betreft. Mogelijk 
verschilden de prijzen door de al of niet bij de koop inbegrepen roerende en/of 
goederen, maar absoluut gezien is er in ieder geval sprake van een dalende lijn, 
die mogelijk samenhing met een afnemend rendement van de bedrijven. 

Deze neergaande trend eindigde met het verdwijnen van twee van de drie 
Makkumer tichelwerken,aan het einde van de zeventiende eeuw: het tichel-
werk westelijk van de Vijfhuizen werd, na compleet te zijn vervallen, bouw
grond voor het zich uitbreidende Makkum, het tichelwerk oostelijk van Vijf-
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huizen werd rond 1700 door Freerk Jans Tichelaar omgezet in een gleibakkerij. 
Omstreeks diezelfde tijd bezat Willem Pauwels vlakbij, waarschijnlijk op het
zelfde terrein, nog een tichelwerk (mogelijk is dit een vierde tichelwerk), dat 
tussen 1728 en 1733 is verdwenen. De locatie ten zuiden van de Grote Zijlroede 
bleef tot in het begin van de negentiende eeuw vestigingsplaats van een tichel
werk. Dit laatste Makkumer tichelwerk werd opgeheven tussen 1818 en 1828. 

Oorzaken voor de teloorgang van de Makkumer tichelwerken zijn niet ge
makkelijk aan te wijzen. Het is slechts mogelijk enkele veronderstellingen te 
doen. Waarschijnlijk was er sprake van afname van opdrachten en een toene
mende concurrentie. Mede daardoor zal het aantrekkelijk geweest zijn te in
vesteren in andere ondernemingen, zoals bijvoorbeeld in de gleibakkerij, die 
Freek Jans Tichelaar startte nadat hij afstand van de tichelarij had gedaan. 

Elders in Friesland en Groningen verdween eveneens een aantal tichelwer
ken. Waarschijnlijk is er een samenhang tussen het inzakken van de Makkumer 
tichelindustrie en de algemene crisis aan het einde van de zeventiende eeuw, 
die meer dan een eeuw zou duren. In deze periode was er sprake van dalende 
opbrengsten van landbouwprodukten en een stagnerende bevolking. Door 
stagnatie van de bevolkingsgroei en de verminderde welvaart zullen de afzet
mogelijkheden van de steenfabrieken zijn afgenomen, waardoor het rende
ment daalde. De grote stads- en dorpsuitbreidingen waren afgerond. 

Ook in Groningen was er sprake van een achteruitgang: in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw telde het gewest voor zover we weten nog acht tichelwer
ken, in 1725 nog vijf. Daarna zette overigens weer een groei in. Omstreeks 
1750 waren er weer acht tichelwerken en vervolgens bleef het aantal fors stijgen 
tot een hoogtepunt van 61 stuks omstreeks 1875.m 

Makkum kende in de zeventiende eeuw veel industriële activiteiten. Een be
langrijk aandeel daarin hadden de kalkbranderijen en de grofkeramische in
dustrie met haar pan- estrik- en tichelwerken. In deze 'Gouden Eeuw', die voor 
Makkum zeker deze naam verdient, zorgde deze industriële bedrijvigheid ook 
voor werkgelegenheid in een aantal nevenbedrijven zoals de schelpenvisserij 
en de kalk- en turfschipperij en in beroepen als turfmeter, kalkdrager en schel
penlosser. 

De inkomsten uit deze industrie droegen bij aan de welvaart van Makkum. 
Zo wist Freerk Jans Tichelaar als ondernemer in de klei- en kalkverwerkende 
industrie zich op te werken tot een gefortuneerd man. Dat kwam in het dorp 
onder meer tot uiting in de huizen die hij daar bezat. Het zelfde geldt voor 
Lieuwe Emes en andere leden van de familie van Freerk Jans Tichelaar en Jou-
wer Emes. Als grote ondernemers hadden zij tientallen mensen in dienst. In dit 
opzicht hebben de industriële activiteiten van de voorouders en familie van 
Freerk Jans Tichelaar en Jouwer Emes in belangrijke mate bijgedragen aan de 
groei en welvaart van Makkum die in de zeventiende eeuw zo'n hoge vlucht 
nam. 

De voorouders van de familie Tichelaar waren in elk geval reeds in 1592 ac
tief in de kleiverwerkende industrie, zoals blijkt de gegevens van het in onder 
3.2. genoemde tichelwerk. Uit het onderzoek is ook gebleken dat, behoudens 
enkele uitzonderingen, de tichelwerken aan familieleden werden verkocht. 
Van alle drie de Makkumer tichelwerken zijn voorouders van de familie Ti
chelaar korte of langere tijd eigenaar geweest. Dat geldt ook voor de estrik-
werken, het enig bekende panwerk en een flink deel van de Makkumer kalk
branderijen. 

Sinds het begin van de industriële activiteiten door het echtpaar Watze Dirks 

62 



en Jouwer Obes in 1592 zijn in iedere volgende generatie een of meerdere na
komelingen betrokken geweest bij de tichel- of estrikbakkerij of de kalkbran-
derij. Zo is er vanaf 1592, tot de periode waarin Freerk Jans Tichelaar en zijn 
echtgenote Jouwer Emes hun gleibakkerij startten, een opeenvolgende reeks 
generaties in de kleiverwerkende industrie actief geweest. Deze reeks werd 
voortgezet door de nakomelingen van Freerk en Jouwer. De familie Tichelaar 
was dus in 1992 zeker al vierhonderd jaar betrokken bij de kleiverwerkende 
industrie in Makkum. 

Uit bovenstaande onderzoeksresultaten kan tevens worden geconcludeerd 
dat de voorgeschiedenis van de huidige Tichelaars Koninklijke Makkumer 
Aardewerk- en Tegelfabriek veel verder teruggaat dan de in 1960 veronder
stelde periode van drie eeuwen. De geschiedenis van de onder 3.3. genoemde 
locatie met daarop eerst een tichelwerk en later een gleibakkerij sluit naadloos 
aan op de reeds bekende geschiedenis van 'Tichelaars Koninklijke Makkumer 
Aardewerk- en Tegelfabriek'. 

De vroegste gegevens omtrent het bedrijfsterrein - met daarop een tichel
werk - zijn bekend door een koopakte van 1595. Die verkoop werd echter 
reeds voor het eerst geproclameerd op 8 juni 1594, zodat dit de eerste vermel
ding van het - ongetwijfeld reeds langer bestaande - tichelwerk is.124 Wat dat 
betreft is in 1994 sprake van een bedrijfsterrein, dat tenminste vier eeuwen on
afgebroken gebruikt is als vestigingsplaats van keramische industrie, respectie
velijk voor de vervaardiging van bakstenen en gleiwerk. 
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Bijlage 1: Overzicht van de eigenaren der drie genoemde tichelwerken 
Met * wordt bedoeld: waarschijnlijke bezitters, overgang naar volgende onduidelijk; met # : voor
ouders of familie van Jouwer Emes, echtgenote van Freerk Jans. 

A Het tichelwerk ten zuiden van de Grote Zijlroede, aan beide zijden begrensd door palen 
j n j6i2 Atte Oeges en Aalke Watzes *# 
voor 11-10-1628 Agge Johannes Vinia en Bauk Oeges 
koop 11-10-1628 Douwe Watzes *# 
voor 14-11-1640 Hauk Oepkes en Jaey Romers 
koop 14-11-1640 Agge Emes en Auk Wiebes # 
koop 3-10-1668 Lieuwe Emes *# 
in 1677 Freerk Jans Tichelaar # 
tot 21-3-1700 Freerk Jans Tichelaar # 
koop 21-3-1700 Fermer Jans Brouwer en Frouk Boukes # (1/2) en Jacob Jans Tichelaar 

en Jisk Fermers # (1/2) 

B. Het tichelwerk ten noorden van de Grote Zijlroede, ten westen van de (latere) Vijfhuizen 
Mogelijk eigendom van Sibrig Sjaarda * 

voor 25-11-1592 Matheus Liuckema (1/2). Jelke Hoijtema (1/4) en Ulbe Tjaards (1/4) 
koop 25-11-1592 Watze Dirks en Jouwer Obes # 
na 1608 Erven Watze Dirks # 
1609 en 1610 Obe Watzes gebruiker # 
koop 11-12-1610 Sierk Fongers Sierksma en Trijntje Gijsberts Laquart * 
rond 22-11-1628 Tjaard Jorryts * 
rond 26-09-1640 Jelle Hayes 
ca. 1659-1668 Reiner Jelles, zoon van Jelle Hayes 
ca. 1670-1671 Erven Reiner Jelles bezit van (afgebroken) tichelwerk 

C. Het tichelwerk ten noorden van de Grote Zijlroede, ten oosten van de (latere) Vijfhuizen 
voor 9-8-1595 Hendrik Hobbes Baard en Trijn Hendriks 
koop 9-8-1595 Wiebe Tjaards en Gerlant Hettes 
koop 1620 Tjaard Wiebes (zoon van Wiebe Tjaards) en His Edes 
koop 18-3-1626 Schelte Watzes en Jaey Jacobs # 
koop 26-9-1640 Eme Lieuwcs (? Lieuwe Emes ?) en Lysbeth Hessels # 
wrsch. na 1676 Jan Lieuwes (zoon van Lieuwe Emes ?, via erfrecht) # 
koop 31-3-1688 Johannes Sijmens 
koop 23-9-1689 Freerk Jans Tichelaar # (1/2) en Fermer Jans Brouwer # (1/2) 
koop 29-9-1694 Freerk Jans Tichelaar en Jouwer Emes # kopen andere 1/2 van Fermer 

Jans Brouwer # 
koop 19-1-1695 Willem Paulus koopt grond tichelwerk en steenplaatsen 
koop 2-10-1706 Freerk Jans Tichelaar # en Pier Jans kopen steenplaatsen terug 
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Johann Michaell Schwartzburg, orgelmaker 
te Leeuwarden1 

H.P. Algra 

De zeventiende eeuw was zonder twijfel een zeer produktieve periode in de 
geschiedenis van de orgelbouw in Friesland. Toonaangevend waren de orgel
makers Harmen Jansz en Jan Harmensz (Camp) uit Berlikum en de gebroeders 
Arnold en Tobias Baders, die zich in 1645 in Leeuwarden vestigden. Met het 
overlijden van Jan Harmensz in 1721 brak voor de Friese orgelcultuur een nieu
we periode aan. Het waren vooral orgelmakers uit Groningen, met name Arp 
Schnitger en Albertus Anthoni Hinsz, die hier toen de werkzaamheden uit
voerden. Friese orgelmakers uit deze periode, zoals bijvoorbeeld Jan Franssen 
Formstra uit Zweins en Folkert Jans Reitsma uit Nijland hielden zich vrijwel 
uitsluitend bezig met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Uitzondering 
was een in Leeuwarden gevestigde orgelmaker, Johann Michaell Schwartz
burg , die een klein maar kwalitatief hoogwaardig oeuvre heeft nagelaten .Over 
deze Schwartzburg is niet veel bekend. Wie was hij, waar leerde hij het vak en 
welke instrumenten heeft hij nagelaten? Hieronder wordt geprobeerd op deze 
vragen een antwoord te geven. 

In 1725 treffen we Schwartzburgs naam voor het eerst in Friese archivalia 
aan. In het voorafgaande jaar besloot de raad van Leeuwarden een nieuw orgel 
te laten maken in de Jacobijnerkerk. De organist Reynoldus Popma van Oeve-
ring kreeg opdracht informatie in te winnen over bekwame orgelmakers en de 
prijzen van hun instrumenten. Op 21 juli 1724 kwam orgelmaker Christian 
Muller naar Leeuwarden om zijn plannen en een tekening voor een nieuw orgel 
aan de magistraat voor te leggen. Eén week later werd het contract met deze 
orgelmaker getekend. Al spoedig kwam Christian Muller met zijn vrouw, Ca-
tharina Beverwijk, en met zijn broer Caspar naar Leeuwarden, waar zij zich op 
16 december 1725 lieten inschrijven als lidmaat van de Evangelisch Lutherse 
Gemeente.2 Maar de Müllers kwamen niet alleen. Op dezelfde datum werd in
geschreven: 'Johann Michel Swartzburg van Mulhausen'. 

Deze Schwartzburg - de naam wordt in de archivalia op verschillende manie
ren gespeld - zou voor Friesland een orgelmaker van grote betekenis worden. 
Over de beginjaren van zijn leven is helaas weinig bekend. In Mühlhausen 
(Thüringen, voormalige DDR) komt de familienaam Schwartzburg tussen 
1695 en 1735 niet voor. Er zijn echter ook negentien dorpen die tot de 'Reichs-
stadt Mühlhausen' behoren. Inwoners van die dorpen hadden de gewoonte, 
met name in het buitenland, Mühlhausen als plaats van herkomst op te geven. 
In een van die dorpen, Eigenrieden, werd Johann Michaell Schwartzburg op 7 
september 1696 gedoopt en dus kort daarvoor geboren. Zijn ouders waren Ni-
colaus Schwartzburg en Anna Margaretha Fritschler; peter was zijn oom Mi
chaell Schwartzburg.3 

Blijkens een protocol van een verhandeling voor de raad van de stad Mühl
hausen, gedateerd 5 mei 1717, werd van Nicolaus Schwartzburg een getuigenis 
verlangd over diens afkomst ten behoeve van Johann Michaells jongere broer, 
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Johann Heinrich Schwartzburg, die het kammenmakersambacht wilde leren. 
Daarbij vermeldde Nicolaus dat zijn beide andere zonen, Johann Christoph en 
Johann Michaell reeds een ambacht hadden geleerd,'.. .und werde der eine ein 
Orgelbauer'.4 Het is duidelijk dat dit laatste op Johann Michaell moet slaan. 
Aan het protocol zijn uittreksels uit het kerkeboek van Eigenrieden toege
voegd. Ze zijn geschreven op 7 mei 1717 door schoolmeester Heinrich Chris
toph Beyer.5 Er wordt in verklaard dat Nicolaus Schwartzburg op 27 juli 1693 in 
het huwelijk trad met Anna Margaretha Fritschler, de oudste dochter van He
inrich Hermann Fritschler. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat Fritschler '... in 
die 42 Jahre treu, fleissig gewesener Kirchen und Schuldiener ...' was geweest. 
Hij was verantwoordelijk voor de kerk- en dorpsmuziek in Eigenrieden; 
klaarblijkelijk had Johann Michaell Schwartzburg een muzikale aanleg van zijn 
grootvader geërfd. Fritschlers opvolger was de reeds eerder genoemde Hein
rich Christoph Beyer, die eveneens muzikaal moet zijn geweest. In 1731 liet hij 
een orgel maken voor de in 1725 gebouwde kerk van Eigenrieden. Het instru
ment werd gemaakt door de orgelbouwer Beyert uit Wanfried, waarschijnlijk 
een familielid van Heinrich Christoph Beyer die ook afkomstig was uit Wan
fried.6 Misschien heeft deze Heinrich Christoph Beyer bij Johann Michaell 
Schwartzburg interesse voor de orgelbouw gewekt en voor een leerlingenplaats 
bij zijn familielid uit Wanfried gezorgd. 

Gezien het feit dat de families Muller en Schwartzburg gelijktijdig werden 
ingeschreven als lidmaat van de Evangelisch Lutherse gemeente te Leeuwar
den is het zeer waarschijnlijk dat Schwartzburg ook een leerling was van Chris
tian Muller. Het is echter onduidelijk hoe Muller en Schwartzburg met elkaar 
in contact zijn gekomen. Vermoedelijk kwam Schwartzburg vanuit Duitsland 
regelrecht naar Leeuwarden; in het gemeente-archief van Amsterdam, de 
toenmalige woonplaats van de familie Muller, komt Schwartzburgs naam niet 
voor. 

Toen in 1727 het orgel in de Jacobijnerkerk was voltooid, vertrok de familie 
Muller weer naar Amsterdam. Johann Michaell Schwartzburg bleef achter in 
Leeuwarden, waar hij zich als zelfstandig orgelmaker vestigde. Op 29 januari 
1730 trad hij in het huwelijk met Minke Baukes.7 Uit dit huwelijk werden drie 
kinderen geboren.8 Het Klein Consentboek van Leeuwarden leert ons dat 
Schwartzburg op 4 juli 1732 '... sekere drie fraye kamers agter elcanderen 
staand, in Poptasteeg binnen meergenoemde stad Leeuwarden' kocht.9 Enige 
jaren later verhuisde het gezin naar de Gragtswal, waar op 25 november 1735 
een pand werd gekocht.10 Ook de eerdergenoemde kamers in de Poptasteeg 
bleven in Schwartzburgs bezit.n Op 24 april 1746 werd Schwartzburg ouderling 
van de Evangelisch Lutherse gemeente te Leeuwarden. Men benoemde hem 
voor twee jaar; op 11 augustus 1748 was hij voor het laatst bij een kerkeraads
vergadering aanwezig.12 

Tijdens zijn verblijf in Leeuwarden heeft Schwartzburg vooral in Friesland 
veel stem- en onderhoudswerk aan orgels verricht. Slechts bij uitzondering 
werkte hij buiten de provinciegrenzen. Zo verrichtte hij in 1735 en 1739 repara
ties en stem werkzaamheden aan de orgels van de St. Jan te 's-Hertogenbosch.13 

Ook bouwde hij een klein aantal nieuwe orgels van hoge kwaliteit, en wel te 
Wolvega (1733), Burgwerd (1735), Leeuwarden (Waalse Kerk 1739), Morra 
(1740) en Beers (geplaatst in 1750). In verschillende publikaties worden nog 
orgels te Beetgum, Sint Annaparochie en Sint Jacobiparochie aan hem toege
schreven maar in deze gevallen is er sprake van een misverstand.14 Het orgel te 
Beetgum werd gemaakt door Christian Muller in 1725. Het familiearchief 

72 



Afb. 1. Schwartzburg-orgel in de Hervormde kerk te Wolvega. Foto Obbema Sneek 

Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bevat twee door Muller onderteken
de kwitanties betreffende de betalingen voor dit instrument.15 Uiteraard is het 
mogelijk dat Schwartzburg werkzaamheden uitvoerde onder Müllers supervi-

Het orgel te Sint Annaparochie werd rond 1727 gebouwd. De orgelkas en en 
deel van het pijpwerk zijn bewaard gebleven. De kas vertoont geen Duitse in
vloeden en wijst meer in de richting van de Friese kistenmakerstraditie Het 
bewaard gebleven pijpwerk is evenmin door Schwartzburg gemaakt. De pijpen 
zijn zwaar, hebben een dikke wand, een hoog loodgehalte en een vrij dikke 
onregelmatige soldeernaad. Ook de inscripties op deze pijpen vertonen geen 
overeenkomst met die van Schwartzburg. 

Waarschijnlijk kreeg de kerk van Sint Jacobiparochie reeds in 1652 een 
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orgel. Het was een geschenk van Willem Dirck Aeriens, een rijke boer in de 
Westhoek. Helaas valt niet met zekerheid na te gaan of Schwartzburg een 
nieuw instrument voor de kerk van Sint Jacobiparochie bouwde. Het oudste 
rekeningboek van de kerkvoogdij aldaar dateert uit 1742. Tussen 1742 en 1748 
(Schwartzburgs sterfjaar) worden geen betalingen vermeld die op nieuwbouw 
wijzen; wel ontving Schwartzburg in 1746 een bedrag van ƒ 211-0-0'... wegens 
het maken en repareren van ons orgel'.16 De windlade van het bovenwerk zou 
door Schwartzburg gemaakt kunnen zijn. Ook het pijpwerk van het hoofdwerk 
is voor een belangrijk deel van achttiende-eeuwse origine. Nagenoeg alle pij
pen van het bovenwerk zijn echter aanzienlijk ouder, waarschijnlijk uit 1652. 

Wolvega 
In 1733 maakte Schwartzburg een orgel voor de Hervormde kerk van Wolvega. 
Het kreeg de volgende dispositie: prestant 4v, holpijp 8v, fluit 4v, octaaf 2v, 
quint IV2V, mixtuur 3,4,5 st, trompet 8v, tremulant17. Bouwer en jaartal wor
den genoemd op pijp C van de prestant 8v: 'Michael Schwartsburg me fecid Ao 
1733'. Het rekeningboek van de kerkvoogdij18 vermeldt een groot aantal beta
lingen die betrekking hebben op de bouw van dit instrument. De Leeuwarder 
steen- en beeldhouwer Jacob Sijdses Bruinsma, bekend als ontwerper van het 
beeld- en ornamentwerk aan de orgelkas in de Grote Kerk te Leeuwarden, 
maakte het snijwerk aan de orgelkas.19 

Over de lotgevallen van het instrument tussen 1735 -1939 valt weinig te zeg
gen. De windvoorziening werd in de negentiende eeuw gewijzigd, mogelijk 
door de firma Van Dam uit Leeuwarden. In 1939 bracht ook de orgelbouwer 
Mense Ruiter uit Groningen veranderingen aan. Rond 1965 verkeerde het or
gel in een dusdanig slechte toestand dat restauratie noodzakelijk werd geacht. 
In de loop der jaren waren diverse veranderingen aangebracht. De zeer fraaie 
orgelkas was nogal misvormd; de onderkas was aanzienlijk breder gemaakt, 
waardoor de fraaie consoles onder de bovenkas verdwenen waren. Tevens was 
de kas van een lelijke bruine verflaag voorzien. De toetstractuur was in 1939 
opnieuw aangelegd. Het oude pijpwerk was op vele plaatsen zeer gehavend, 
met name aan de bovenkant. Tevens waren enkele registers vervangen door 
minderwaardig fabriekspijpwerk. Ook is er toen een uitbreiding van de windla
de gerealiseerd. De grootste pijpen van de bourdon 16v werden pneumatisch 
afgevoerd en op een pedaalklavier bespeelbaar gemaakt. 

De firma Flentrop te Zaandam voerde de restauratie uit, waarbij dr. M.A. 
Vente uit Utrecht als adviseur optrad. Bij deze restauratie werd de oorspron
kelijke dispositie hersteld. Tevens werd de orgelkas - met uitzondering van de 
kleuren - in zijn oorspronkelijke toestand hersteld en naar voren geplaatst, 
daar het niet mogelijk bleek het orgelbalcon tot de oorspronkelijke diepte te
rug te brengen.20 De restauratie werd in 1970 voltooid. 

Burgwerd 
In 1735 maakte de student Klaas Grons de bouw mogelijk van een orgel in de 
kerk te Burgwerd. Deze Klaas Grons was een zoon van Adrianus Grons, wo
nende te Greons, bijzitter en mederechter van Wonseradeel en Ytje Buwalda. 
Dit blijkt uit een opschrift op de orgelbalustrade: 

'De begeerte van Klaas Grons om dit Orgel te stichten wierdt/door zijne 
moeder Ittje Buwalda in 't jaar 1735 volbragt. 
Anno 1714/Klaas Grons, die eed'le mensch is in dit jaar geboren. Diens 
wil was in zijn tijd, dat men voor tempelkooren/dit speeltuig stichten zou, 
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Afb. 2. Schwartzburg-orgel in de Hervormde kerk te Burgwerd. Foto A.J. Valstar, 
Westerlee 

waarmee de zang zich paard./Hij stierf helaas zoo vroeg, slechts twintig
maal verjaard./De moeder, die deez' zoon met rechte liefd' vereerde/vol
bracht met ware vreugd, het geen haar zoon begeerde./God geef dat dit 
geschenk dan lang dien lof verwekt,/die aan den gever dank, en God tot 
eer verstrekt.' 

Daaronder worden bouwer en latere restaurateurs vermeld.21 Archivalia die 
betrekking hebben op de bouw van dit instrument zijn niet bewaard gebleven. 
Het orgel werd niet door de kerkvoogdij aangeschaft; uitgaven ervoor komen 
dan ook niet in de rekenirigboeken voor. Volgens Wumkes werd het orgel op 
24 juni 1736 ingewijd door ds. J.L.E. Colerus met Ps. 47 : 722. De dispositie was 
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als volgt: prestant 8v, prestant half 8v, holpijp 8v, octaaf 4v, quint 3v, octaaf 2v, 
quintfluit lVav, cornet, mixtuur 4-5-6 st, trompet 8v, registersleutel, afsluiting, 
windlossing, tremulant23. Tot zijn dood in 1748 heeft Schwartzburg voor het 
onderhoud en het stemmen van het orgel gezorgd. Folkert Jans Reitsma (1706-

Afb. 3. Schwartzburg-orgel in de Waalse kerk te Leeuwarden. Foto Jan Jongepier 
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1769), orgelmaker te Nijland, nam het onderhoud over. In 1822 brachten de 
gebroeders Van Dam enige wijzigingen aan. De uitbreiding door de firma Reil 
in 1948 bestond uit de aanleg van een tweede klavier en van een vrij pedaal. 

Leeuwarden 
Tussen 1735 en 1740 bouwde Johann Michaell Schwartzburg in de Waalse kerk 
te Leeuwarden het enige tweeklaviers orgel uit zijn oeuvre. Hess geeft de vol
gende dispositie24: bovenwerk, 8 stemmen: prestant 8v, holpijp 8v, octaaf 4v, 
octaaf 2v, quint 3v, mixtuur 4-6 st, cornet 4v, trompet 8v; Onderwerk, 5 stem
men: prestant 8v2\ quintadena 8v, sallicionaal 3v26, nagthoorn 2v, dulciaan 8v. 
Afsluitingen, tremulant, koppeling, ventiel. Men heeft steeds gemeend dat dit 
orgel een geschenk was van Maria Louise van Hessen Kassei.27 Dit is echter 
niet juist. Tijdens een restauratie in 1950 werd in de kleppenkast een inscriptie 
gevonden met de volgende tekst: 

'Anno 1739 is dit orgell door haer Koniglieke hogheyt de kronbrincesse 
Anna, Gemalin van Sien hogheyt dem brins van Orange gemaeckt van 
Michaell Schwart orgellmaker dott Lewarden'. 

Hieruit blijkt dat het orgel geschonken is door Anna van Hannover, dochter 
van de Engelse koning George II en schoondochter van Maria Louise. Anna 
was in 1734 in het huwelijk getreden met de Friese stadhouder Willem Carel 
Hendrik Friso (Willem IV) en mogelijk heeft zij niet met lege handen naar 
Leeuwarden willen komen. De keuze voor een orgel als geschenk is niet zo 
vreemd. Anna moet zeer muzikaal zijn geweest. Zij werd door haar leraar, Ge-
org Friedrich Handel, 'de bloem der prinsessen' genoemd vanwege haar be
drevenheid in het spel op het clavecimbel, de gitaar en de luit, haar bekwaam
heid in het basso continuospel en haar fraaie zangstem. In het snijwerk aan de 
balustrade, gemaakt in 1742 door Jaan Oenema, bevinden zich de wapens van 
prins Willem IV en prinses Anna van Hannover. Een bestek van dit orgel is 
helaas niet teruggevonden. In het Koninklijk Huisarchief werden noch in de 
archieven van Willem IV en Anna van Hannover, noch in het archief van Maria 
Louise documenten aangetroffen met betrekking tot de bouw van dit instru
ment. Wel vinden we gegevens in het archief van de Staten van Friesland, die 
tot 1795 de onkosten voor de Waalse Kerk betaalden.28 Deze gegevens hebben 
betrekking op de plaats van het orgel, het tractement voor de organist en 'puys-
tertreder', de nominatie van Martinus Olivier als organist, het onderhoud en 
stemmen van het orgel en het snijden van het rugstuk. 

Het register van betalingsordonnanties van de Staten van Friesland meldt de 
betaling van 268 carolusguldens aan beeldhouwer Jaan Oenema voor het snij
den van de wapens van Willem IV en Anna van Hannover.29 

Op 1 mei 1740 werd het orgel voor het eerst bespeeld. In 1854 werd het orgel 
gewijzigd door de firma Van Dam te Leeuwarden. Tussen 1854 en 1885 zijn 
ook enige veranderingen aangebracht. De mixtuur verdween en op die plaats 
kwam een fluit 4v. Afgaande op de factuur van dit register is een toeschrijving 
aan L. van Dam gewettigd. 

In 1950 voerde de firma Flentrop een restauratie uit. Adviseur was de Leeu
warder organist Piet Post. In een in 1986 opgesteld historisch rapport merkt 
organist en orgeldeskundige Jan Jongepier op dat de werkzaamheden van 1950 
desastreus genoemd moeten worden voor wat betreft het klankbeeld en de au
thenticiteit van het orgel. Maar ook geeft hij aan dat de aard van deze werk
zaamheden niet uitsluitend op het conto van de restaurateurs van 1950 kunnen 
worden geschreven. Men was toen serieus van mening dat op deze wijze een 
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barok klankbeeld werd verkregen. De restauratie-ervaring was nog zo gering, 
dat van enige visie op een totaalbeeld met daarin meerdere varianten nog geen 
sprake was.30 

In de loop der jaren is het orgel steeds meer in verval geraakt. Thans is het 
niet meer bespeelbaar. Het orgel bezit een mooi front dat rijk met snijwerk 
versierd is. De frontindeling is gelijk aan die van de andere Schwartzburgor-
gels: vijfdelig met gedeelde vlakke tussenvelden, de onderste velden aflopend 
van de zijtorens naar het midden, de bovenste velden andersom. De vleugel
stukken naast de zijtorens bestaan voornamelijk uit banden en acanthusblad. 
Voorts zijn musicerende putti verwerkt. Fraai is ook het door Jaan Oenema 
gesneden rugstuk. Twee leeuwen presenteren de wapenschilden van Willen IV 
en Anna van Hannover ,31 Een en ander wordt gedragen door caryatiden en een 
piëdestal met krijgsattributen. De rijke aanblik van het orgel wordt versterkt 
door galerijen die aan weerskanten zijn aangebracht en langs de zijwanden van 
de kerk naar voren gaan. In hun decoratieve lijstwerk dragen de galerijen dui
delijk het karakter van de rococo. Orgelkas en rugstuk zijn eerder late barok te 
noemen. De kraak is vermoedelijk rond 1765 veranderd of aangebracht. Voor 
de laatste restauratie waren orgel en galerij in een matte houtimitatie geschil
derd. Bij onderzoek kwamen er onder deze verflaag verschillende tinten 
blauwgroen tevoorschijn. Die kleuren zijn weer teruggebracht, zij het helaas 
niet met gereconstrueerde verf. 

Morra 
Johann Michaell Schwartzburg bouwde het orgel voor de Hervormde kerk van 
Morra in 1740. Dit blijkt uit een mededeling boven de klaviatuur: 'MI-
CHAELT SCHWARTZBURG ME-FECET-LEEUWR. DEN-ANNO 
1740'. Ook vinden we op deze plaats een wapen van Schwartzburg, opgebouwd 
uit een drietal vlakken. Heraldisch rechts zien we een arm met een orgelpijp, 
heraldisch links boven: een passer en een winkelhaak, onder: andere orgelma
kersgereedschappen. Het orgel was een geschenk van Jantje Nannes Botma, 
weduwe van 'boer, bysitter en dykgreve' Gerrit Sakes Botma (1651 - 1735). 
Een sierlijk omlijst vlak in de orgelbalustrade vermeldt het volgende opschrift: 

'Jantje Nannes Botma 84/jaren oud zijnde/heeft dit orgel aan de gemeen
te geschonken/in den jare 1740/ - /Looft God bij't orgelspel met hart en/ 
stem, Prijst zijnen Vadernaam, ver/heerlijkt Hem'. 

Een bestek van het orgel is niet bewaard gebleven. Knock geeft de volgende 
dispositie: prestant 4v, holpijp 8v, nasat 3v, octaaf 2v, quintfluit lV½v, cornet 
disc. 3 st, mixtuur 3-4 st, trompet geh. 8v, tremulant, windlossing. Daar het 
orgel een geschenk was, worden uitgaven ervoor niet vermeld in het rekening-
boek van de kerkvoogdij. Wel vinden we daar uitgaven voor twee blakers en 
een 'keerssnuter'.32 

Tot 1745 verzorgde Schwartzburg de stembeurten en het onderhoud van het 
orgel. Gedurende de resterende decennia van de achttiende eeuw zorgden ver
schillende orgelmakers voor het onderhoud en het stemmen.33 De kerkvoog
dijrekeningen over de periode 1799 -1836 ontbreken. De begroting voor 1825 
bevat een post van f 325,- voor een reparatie van het orgel.34 In het volgende 
jaar werd deze post met f 200,- verhoogd. Een en ander houdt ongetwijfeld 
verband met de werkzaamheden die de gebroeders L. en J. van Dam in 1827 
uitvoerden.35 Het orgel kreeg toen een nieuwe windlade, een nieuw mechaniek 
en een nieuwe klaviatuur. In 1859 voerde Willem Hardorff uit Leeuwarden 
voor een totaalbedrag van f 517,- diverse werkzaamheden uit. Hardorff en zijn 
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Afb. 4. Schwartzburg-orgel in de Hervormde kerk te Morra. FotoA.J. Valstar 
Westerlee ' 

schoonzoon Jan Willem Kruze onderhielden het orgel tot 1894. In 1985 ver
keerde het instrument, sterk door houtworm aangetast, in een zeer slechte 
staat van onderhoud zodat restauratie dringend noodzakelijk was. Deze werk
zaamheden werden uitgevoerd door de firma Bakker en Timmenga te Leeu
warden. Daarbij werd ook de trompet 8v gereconstrueerd en geplaatst. 
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Afb. 5. Opschrift boven de klaviatuur van het Schwartzburg-orgel in de Hervormde 
kerk te Morra. FotoA.J. Valstar, Westerlee 

Beers 
De kerkvoogden van Beers kochten in 1750 een door Schwartzburg gebouwd 
orgel van de erven Schwartzburg. Een en ander valt te lezen in een 'Beschrij-
vinge van 't dorp en de kerk te Beers 1786', geschreven door ds. E. Viglius te 
Beers op 18 oktober 1786.36 Uit de beschrijving blijkt dat de kerkvoogden in het 
kader van de vernieuwing van het kerkinterieur een vervanging zochten van 
een oud orgeltje dat op een paal geplaatst was tegen de torenmuur. Een orgel 
dat nog in Schwartzburgs werkplaats stond, had bij zijn leven de aandacht ge
trokken van de curatoren van de Franeker academie. Het was echter niet in de 
academiekerk terecht gekomen omdat de orgelbouwer en de curatoren van de 
academie het niet eens konden worden over de prijs. Na aankoop door de kerk
voogden van Beers werd het instrument na enige verandering op een kraak of 
galerij geplaatst door Pieter Sybes de Vries. Ds. Viglius schrijft: 

'Het heeft de roem van kenners die het gesien hebben, dat het een uit
nemend schoon werk is, hebbende een cierlijk en voortreffelijk pijpwerk, 
sijnde de pronkpijpen ook van glad tin, mede geplaatst in een vraaije kas, 
en maakt van buiten een schoone vertooning met haar uitgehouwen vleu
gels en schoone ornamenten boven en onder de pijpen, als ook boven de 
twee vooruitsteekende spitsen en het midden rond, boven welk in 't mid
den het Adelijk waapen van Aijlva, als voorname Grondeijgenaar van dit 
Dorp, geschildert is. Het werk selve bestaat uit agt spreekende registers, 
beneffens een tremulant en ventil en dus tien knoppen, aan elke sijde vijf, 
te weeten: 
Aan de slinke hand: Aan de rechte hand: 
Prestant 4 voet. Gemshoorn 4 voet. 
Prestant 8 voet, discant. Holpijp 8 voet. 
Cornet 3 sterk, discant. Nagat 3 voet. 
Octaav 2 voet. Mixtuur 3 sterk. 
Tremulant. Ventil.' 

Voor de aankoop van het door hem gebouwde orgel was Schwartzburg geen 
onbekende in Beers. Hij verrichtte er een aantal malen onderhoudswerkzaam
heden aan het oude orgel. Volgens het geschrift van ds. Viglius voerde Matthijs 



Hanssen Hardorff, de vroegere meesterknecht van Albertus Anthonie Hinsz, 
in 1786 een eerste restauratie uit. Daarna was 

'het werk soo van binnen als ook van buiten voortreflijk; sijnde niet alleen 
de Peijdeuren, boven welke sig vertoont, vraaij opgeschildert na glad 
flamd hout, maar ook het Orgel na de nieuwste smaak afgemaakt, met 
zeegroen, de ornamenten sneeuw stroef wit, en die boven en onder de 
pijpen verguit, gelijk ook het snijwerk der Peijdeuren stroef wit, en in 't 
midden panneel van het rugstuk de jaaren van oprichtinge 1750 en ver-
beeteringe 1786 met dese woorden: Sincht vrolijk Gode onse sterkte, jui-
chet de Gode Jacobs. Ps. 81 : 2.' 

In 1880 bouwde L. van Dam een nieuw orgel, waarin hij materialen uit het ou
de instrument verwerkte. 

Alles wijst erop dat Johann Michaell Schwartzburg in 1748 is overleden, hoe
wel het Begraafboek 1723-1748 nog voor enige verwarring zorgt. Johann Mi
chaell wordt hierin niet genoemd, maar op 17 november 1748 vinden we wel de 
melding van het overlijden van zijn echtgenote 'Minke Swartsburg van de 
Gragtswal'37. Beide echtelieden moeten gelijktijdig of vlak na elkaar zijn over
leden, hetgeen blijkt uit verschillende documenten. De Reëelkohieren van 
Leeuwarden over de jaren 1737 t/m 1748 noemen 'Michiel Swartsburg' als eige
naar en gebruiker van het pand aan de Gragtswal. In 1749 wordt ene Claas 
Rienks als gebruiker vermeld.38 Het Quotisatiekohier van Leeuwarden 1749 
spreekt over de 'erven Swartsburg'.39 Wanneer Minke nog geleefd zou hebben 
had men hier 'wed(uwe)' geschreven, zoals dat gebruikelijk is in dit kohier. Het 
Authorisatieboek van Leeuwarden, 1747-1758, vermeldt de benoeming van 
'old schepen Andele Andeles' op 16 november 1748 tot curator over 'Nicolaes 
en Samuel Swartsburgh, nagelaten kinderen van wijlen Jan Michiel Swarts-
burgh en Marijke[!] Baukes'.40 Op 17 mei 1754 nam de 'coopman Jouke An
deles' deze taak van zijn vader over.41 Zoals aangegeven, wordt Johann Mi
chaell in het Begraafboek van Leeuwarden niet genoemd; mogelijk is hij elders 
ter aarde besteld. 

Een opvolger heeft Schwartzburg niet gehad.42 In de Oprechte Haerlemse 
Courant van dinsdag 26 november 1748 verscheen een advertentie waarin zijn 
zaak te koop werd aangeboden: 

'Uyt de hand te koop een nieuw ORGEL, met drie puisters, door Mighalt 
Swartsburg gemaakt met deeze navolgende Registers; ten 1 Prestant vier 
voet, ten 2 Gemshoren acht voet Diskant43, ten 3 Prestant acht voet Dis
kant, ten 4 Holpyp acht voet, ten 5 Curnet drie sterk Diskant, ten 6 Nas-
sat Quint drie voet, ten 7 Octaaf twee voet, ten 8 de Mixtuer drie sterk. 
Nog twee nieuwe Staart Stukken, yder met 3 Registers, van dezelve 
Maaker. Een Dubbeld Klavercordium met een pedaal; noch twee Pe-
daalen. Noch twee Claver-Cimbaals; hier by een compleete Orgelmaak-
ers-Winkel met zyn toebehoorende Gereedschappen, compleet; benef
fens desselfs Huyzinge, staande op de Gragtswal buyten Leeuwaarden: 
Te bevragen by den Boekverkooper W. Wigeri binnen Leeuwaarden; 
kan ten eersten aanvaard worden' 

Deze advertentie werd op 30 november en 3 december van het zelfde jaar her
haald. Met de verkoop ging het blijkbaar niet erg vlot; het, in de advertentie 
genoemde, orgel werd - we zagen het hiervoor - in 1750 verkocht aan de kerk
voogden van Beers. Het pand aan de Gragtswal kreeg pas op 29 april 1768 een 
nieuwe eigenaar.44 
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Conclusie 
Johann Michaell Schwartzburg is als orgelmaker vooral van regionale beteke
nis geweest. Uit zijn kleine maar waardevolle oeuvre zijn alleen de orgels van 
Wolvega, Burgwerd, Leeuwarden en Morra bewaard gebleven. Zijn stijl is een 
synthese van Duitse en Friese kenmerken en lijkt beïnvloed door zijn leermees
ter Christian Muller. Duits is vooral het stereotype frontontwerp, met negen 
frontpijpen in de torens, en de pijpfactuur.45 Een Friese invloed blijkt vooral in 
de toepassing van een facettenkap voor de middentoren, gesneden kuiven als 
bekroningen op de torens en vleugelstukken naast de zijtorens.46 De klank van 
Schwartzburgs instrumenten kenmerkt zich door een grote sonoriteit. Hierin 
valt de invloed van Christian Muller te bespeuren. In vergelijking met orgels uit 
de zeventiende eeuw is het geluid van alle registers veel krachtiger. Waar
schijnlijk hangt deze verandering samen met de toenemende acceptatie van or
gelbegeleiding bij de gemeentezang in de loop van de zeventiende eeuw. 

Schwartzburg heeft als orgelmaker in een tamelijk geïsoleerde positie ge
werkt. Van enige invloed op zijn omgeving is dan ook geen sprake. Met het 
overlijden van Schwartzburg belandde Friesland weer in een orgelmakersva-
cuüm. Pas met de komst van Lambertus van Dam en Albertus van Gruisen, 
rond 1780, zou de Friese orgelbouw weer een bloeiperiode meemaken. 

Noten 
1 Dit artikel is een bewerking van mijn in 1987 vervaardigde doctoraalscriptie 'De orgelmaker 

Johann Michaell Schwartzburg en zijn werk'. Graag wil ik Jan Jongepier uit Leeuwarden har
telijk danken voor zijn informatie en voor de foto's uit zijn persoonlijk archief. 

2 Gemeentearchief Leeuwarden (GAL), Archief der Evangelisch Lutherse gemeente te Leeu
warden inv.nr. 157c. 

3 Taufregister Eigenrieden (ter plaatse aanwezig) 
4 Kreisarchiv Mühlhausen Thomas-Müntzer-Stadt 1-10/X Nr. 21b, 1717-1720. 
5 Zowel de schrijfwijze Beyer als Beyert komt in de archivalia voor. 
6 Aldaar geboren op 27 januari 1661. 
7 GAL, Proclamatie-boeck der stadt Leeuwerden van 't jaar 1721 tot 1732 D.T.B. 63: '... Mi-

chiel Schwartsburgh en Minke Baukes beyde in dese stat, zijn haar egts geboden voor de eer-
stemaal voorgestelt den 15 january 1730 en den 22 dito de tweedemaal en den 29 dito de der-
demaal en zijn den zelfden dato des avonds in de Jacobiner kerk in haar huwelijk bevestigt'. 

8 GAL, Archief der Evangelisch Lutherse gemeente te Leeuwarden, inv.nr. 157a: Anna Mar-
garetha, gedoopt op 30 juli 1730; Nicolaus, gedoopt op 26 november 1732; Samuel, gedoopt 
op 15 juni 1738. 

9 GAL, Oud rechterlijk archief der stad Leeuwarden. Klein consentboek, inv.nr. ff 28. 
10 GAL, Oud rechterlijk archief der stad Leeuwarden. Groot consentboek, inv.nr. ee 36. 
11 GAL, Oud rechterlijk archief der stad Leeuwarden, Inventarisatieboek der collaterale nala

tenschappen, inv.nr. cc 2. 
12 GAL, Archief der Evangelisch Lutherse gemeente te Leeuwarden, Resolutien van den Ker-

keraad 1688-1755, inv.nr. 1. 
13 Christian Muller verzorgde het onderhoud aldaar van 1720 tot 1744. In 1735 en 1739 kon Mul

ler niet naar 's-Hertogenbosch komen. Waarschijnlijk hield dit verband met zijn werkzaam
heden aan de orgels van de Nicolaikerk te Utrecht en de Waalse kerk te Amsterdam, en met 
de bouw van een nieuw orgel te Haarlem dat in 1738 gereed kwam. 

14 N.A. Knock. Dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen welken in de provincie Friesland, 
Groningen en elders aangetroffen worden (Groningen 1788; fotomechanische herdruk, Sneek 
1968) 13, 19.; A.P. Oosterhof en E.J. Penning, 'Frieslands Orgelhistorie III, De Bildtdor-
pen', Leeuwarder Nieuwsblad, 23 januari 1937. 

15 Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden (RAF), Familiearchief Thoe Schwartzenberg en Ho-
henlansberg, inv.nr. 2984. 
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16 GA Het Bildt, Archief van de Volmachten, Kerk- en Armvoogden te St. Jacobiparochie, 
inv.nr. J7. 

17 Knock, Dispositien. 
18 RAF. Archief Hervormde Gemeente Wolvega, Kerkeboek Nummer Een van 1712-1737, 

inv.nr. 65. 
19 S. ten Hoeve. 'Jacob Sijdses Bruinsma. Meester steen- en beeldhouwer te Leeuwarden'. De 

Vrije Fries 56 (1976) 36-58. 
20 Gegevens afkomstig van Flentrop Orgelbouw N.V., rapport 6 september 1971. 
21 'Dit orgel is in het jaar 1735 gemaakt door den Orgelmaker/ M. Schwartzburg, is met eenige 
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1948 gerestaureerd en uitgebreid door de Orgelbouwer J. Reil te Heerde-Gld. Kerkvoogden: 
/ A. Kroondijk. C. Nauta en Auke de Boer Snr. ,Ebcn-HaezerV 

22 G.A. Wumkes. Stads- en dorpskroniek van Friesland (1700-1800) (Leeuwarden 1930) 82. 
23 Knock. Dispositien, 15 
24 J. Hess, Dispositien der merkwaardigste Kerk-orgelen, welken in de zeven vereenigde provin

ciën als mede in Duytsland en elders aangetroffen worden (Gouda 1774; heruitgave door Lam-
bert Erné, Utrecht 1945) 49. 

25 Moet zijn: prestant disc. 8v. Prestant 8v kan hier niet gestaan hebben. 
26 Moet zijn sallicionaal 4v; een sallicionaal 3v is onwaarschijnlijk als er geen sallicionaal 4v is. 
27 W. Eekhoff. Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden II (Leeuwarden 1846) 167. 
28 RAF, Archief Staten van Friesland 1580-1795. inv.nr. G 10/57. 
29 RAF, Archief Staten van Friesland 1580-1795, inv.nr. Gf 51/14 (registratieboeken van beta-

lingsordonnantiën op den ontvanger der consumptien, deel 14, 1741-1781). 
30 J. Jongepier, Rapport over het orgel in de vm Waalse kerk te Leeuwarden (Leeuwarden 1986). 
31 Deze wapens waren lange tijd verwisseld. De plaatsing is thans correct: het mannenwapen 
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32 GA Dongeradeel (Dokkum), Archief van de Hervormde gemeente Morra-Lioessens, inv.nr. 

23 (rekeningboek van de kerkvoogdij). 
33 Pieter de Vries (1750-1762), Frans Caspar Schnitger (1764, 1770, 1778), Albertus Anthoni 

Hinsz (1765), Albertus van Gruisen (1786 -1797) en een onbekende orgelmaker Gerritsen 
(1798). 

34 Ibidem, inv.nr. 1 (notulen 1824-1878). 
35 Boekzaal der geleerde wereld (1827 II) 829-830. 
36 'Ds. E. Viglius, 'Beschrijvinge van 't dorp en de kerk te Beers 1786', medegedeeld uit de fami

liepapieren van den Hoogwelgeboren Heer Jhr. Mr. J.J. van Eyzinga', De Vrije Fries 15 
(1881)43-61. 

37 GAL. 'Register der dooden aangeleght den 6 february 1723', D.T.B. 24. 
38 RAF, Reëelkohier Leeuwarden 1749. 
39 RAF, Archief Staten van Friesland 1580-1795, Quotisatiekohier van Leeuwarden 1749, 

inv.nr. R14e. 
40 GAL, Oud rechterlijk archief der stad Leeuwarden, Authorisatieboek 1747-1758, inv.nr. W 

15. 
41 Ibidem. 
42 In diverse publicaties wordt Pieter Sybes de Vries (1705-1776), organist van de Galileërkerk 

te Leeuwarden, genoemd als opvolger van Johann Michaell Schwartzburg. Dit is onjuist. De 
Vries voerde reeds in de jaren dertig jaren van de achttiende eeuw zelfstandig onderhouds
werkzaamheden uit. 

43 Knock en Viglius vermelden hier gemshoorn 4v. Dit lijkt ook meer aannemelijk. Gemshoorn 
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44 GAL, Oud rechterlijk archief der stad Leeuwarden, Groot consentboek. inv.nr. ee 45. 
45 Rond geritste labia en tongwerken met houten stevels. 
46 Het toepassen van vleugelstukken is weliswaar een nieuw element in de Friese orgelbouw, 

voor het eerst toegepast bij het Müllerorgel in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden, maar moet 
beschouwd worden als een voortborduren op de toepassing van uitbundige kuiven. 
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Een Kollumer koopman in de Oost 

Eyso de Wendt (1718-1780)* 

Femme S. Gaastra en Wilma Seybel 
De levensloop van de Kollumer Eyso de Wendt (1718-1780) is een bijzondere. 
De Wendt verliet op jonge leeftijd zijn ouderlijk huis en vertrok naar de Oost. 
In dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) bezocht hij exoti
sche streken: Java, India en China. Zijn glanzende carrière - hij bracht het tot 
'directeur van de handel op China' - legde hem geen windeieren. Als vermo
gend man keerde hij in 1760 naar het vaderland terug. Vervolgens vestigde hij 
zich opnieuw in Koliurn, waar hij als 'grand seigneur' van zijn kapitaal leefde en 
bovendien als grietman van Westdongeradeel een rol speelde in de provinciale 
politiek. 

In deze levenschets wordt vooral aandacht gegeven aan de VOC-periode uit 
het leven van Eyso. Zijn loopbaan in den vreemde is niet slechts van belang 
omdat deze meer licht werpt op de achtergrond van een rijke Friese regent. 
Zijn carrière is tevens exemplarisch voor een kleine groep van succesvolle hoge 
VOC-ambtenaren, die door een verblijf in Azië financieel en daardoor ook so
ciaal omhoog wisten te klimmen in een maatschappij, die eerder door stagnatie 
dan door sociale mobiliteit werd gekenmerkt. 

Als adelborst naar de Oost, 1734-1735 
De vraag waarom Eyso als 16-jarige in 1734 in dienst van de VOC trad is nu, 
zo'n 260 jaar later, niet met zekerheid te beantwoorden. We kunnen het ant
woord wel vermoeden. Voor een grote massa van arme lieden, zowel uit Ne
derland als het buitenland, was dienst nemen bij de VOC een laatste strohalm 
om aan verpaupering en een uitzichtloze toekomst in Europa te ontkomen. 
Maar voor degenen, die kennis van zaken hadden en op enig entree bij de di
recteuren of bewindhebbers van de VOC konden rekenen, bood het Compag-
niesbedrijf in Azië de gelegenheid om flink wat geld te verdienen of zelfs een 
waar fortuin te vergaren. Natuurlijk hoefden niet uitsluitend materiële overwe
gingen een rol te spelen - reislust, zucht naar avontuur en nieuwsgierigheid 
vormden soms een drijfveer om naar Azië scheep te gaan, in een enkel geval 
was er iets gepasseerd waardoor voor de betrokkene de grond in Nederland te 
heet onder de voeten was geworden en vertrek naar het verre Azië uitkomst 
bood.1 

Voor Eyso zal zeker de mogelijkheid om geld te verdienen een rol hebben 
gespeeld. In 1733 was zijn vader overleden en het is niet zo gewaagd te ver
onderstellen dat die gebeurtenis in verband heeft gestaan met Eyso's vertrek 
het jaar daarop. Door dit besluit kon hij niet alleen zijn moeder ontlasten van 
zijn onderhoud, maar zou hij in de toekomst bij kunnen dragen in haar inko
men - iets wat hij inderdaad braaf zou doen. Overigens betekende dit niet dat 
Eyso behoorde tot de categorie van arme paupers. Integendeel, hij stamde uit 
een keurige en geziene familie van medici, ambtenaren en regenten. Zijn va
der, Willem de Wendt, wàs advocaat aan het Hof van Friesland en fiscaal van 
Kollumerland geweest, zijn grootvader burgemeester van Dokkum.2 Het feit 
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dat Eyso als adelborst in dienst van de Compagnie werd aangenomen en niet 
slechts als lichtmatroos ('hooploper' noemde de VOC zo iemand) of soldaat 
naar Azië scheep hoefde te gaan is een aanwijzing dat de bewindhebbers hem 
gezien zijn afkomst een voorkeursbehandeling gaven. 

We mogen echter aannemen dat Eyso zijn stap niet alleen heeft gezet. Zijn 
oudere neef Adriaan Bergsma (1702-1780), afkomstig uit Dokkum en te Fra-
neker in de rechtsgeleerdheid gepromoveerd, vertrok eveneens in 1734 naar 
Batavia, en wel als fiscaal (een functie die enigszins vergelijkbaar is met die van 
officier van justitie). Ook de familie Bergsma behoorde tot de bovenlaag van 
de Friese maatschappij. De vader van Adriaan was onder andere notaris te 
Dokkum geweest en was gehuwd met Catharina de Wendt, burgemeesters
dochter en zuster van Eyso's vader.3 Het feit dat Adriaan in deze hoge positie 
vertrok, geeft aan dat ook hij op bescherming van de Amsterdamse bewind
hebbers van de VOC kon rekenen. In de kamer Amsterdam had bovendien 
een 'extra-ordinaris' bewindhebber namens Friesland zitting en deze zal, zij het 
in bescheiden mate, in het 25 leden tellende bewindhebberscollege 'zijn' kandi
daten naar aantrekkelijke baantjes hebben kunnen loodsen.4 Ongetwijfeld 
heeft de aanstelling van Adriaan Bergsma het voor Eyso gemakkelijker ge
maakt om voor het avontuur te kiezen en naar Azië te vertrekken. De beide 
neven zeilden bovendien uit op hetzelfde schip, de Oostindiëvaarder 'Kerk
wijk'.5 

De beslissing naar de Oost te gaan was dan ook niet uniek: er waren in deze 
jaren wel meer Friezen die daarvoor gekozen hadden. Volgens een opgave van 
de personeelsrol van de VOC uit 1745 waren tenminste zestien dienaren uit de 
hogere rangen uit Friesland afkomstig. Opvallender nog is het feit dat deze die
naren bijna allemaal al in een rang vertrokken die uitzicht bood op een verdere 
carrière. Van de in tabel 1 genoemde personen was slechts Jacob Berger als 
matroos uitgekomen -welke opvallende kundigheden het hem mogelijk maak
ten toch opperchirurgijn te worden is niet bekend. Frans Bijfort en Hendrik 
Storm uit Leeuwarden vertrokken in de vrij lage rang van korporaal. De ove
rigen op de lijst waren op zijn minst assistent, maar veelal (onder)koopman bij 
vertrek en dat duidt erop dat ook zij op voorspraak hadden kunnen rekenen bij 
de bewindhebbers. Overigens zijn er veel meer Friezen als matroos of soldaat 
op de VOC-schepen naar Azië vertrokken. 

Op het schutblad van de familiebijbel der Bergsma's staat over het vertrek 
van Adriaan aangetekend: Den 17 December 1733 van zijne ouderen en broe
ders en zusters afscheid genomen hebbende vertrokken naar Amsterdam en den 
17 Januarius Sequentis anni uyt Texel gezeilt naar Batavia en op den 1 Majus 
gekomen op de Caap.6 De reis met de 'Kerkwijk' verliep inderdaad voorspoe
dig. Het schip, een Oostindiëvaarder van het tweede charter (850 ton), was zo
als alle VOC-schepen op de uitreis afgeladen met zeelieden en soldaten en ui
teraard met levensmiddelen om de opvarenden onderweg van water en voedsel 
te kunnen voorzien. Aan boord waren niet minder dan 261 man, waaronder 98 
soldaten. Vertrokken in de kleine 'Kerstvloot' van zeven VOC-schepen die op 
17 januari vanaf de rede bij Texel uitzeilde, arriveerde de 'Kerkwijk' op 1 mei 
in de Tafelbaai bij de Kaap de Goede Hoop, waar nieuwe proviand werd inge
nomen en de bemanning op adem kon komen. De 25e mei zeilde de 'Kerkwijk' 
verder en kwam tenslotte 31 juli 1734 te Batavia aan. Een reis van zes en halve 
maand was sneller dan gemiddeld, het aantal sterfgevallen onderweg, 22, (dus 
8,5 %) was voor deze periode niet ongewoon al lag het iets hoger dan het alge
meen gemiddelde bij de VOC.7 

86 



Het beeld van een 'rijkbeladen Oostindièvaarder' is een cliché dat niet altijd 
opgaat. De retourschepen van de VOC die goederen uit Azië naar Nederland 
brachten waren inderdaad altijd rijkbeladen. Maar Europa had weinig te bie
den voor Azië' en de meeste schepen voeren dan ook uit met een geringe hoe
veelheid Europese handelsgoederen. Om Aziatische produkten in te kopen 
moest goud en zilver worden gebruikt. Zilver was het meest gevraagd. Dat zil
ver werd verscheept in de vorm van baren en munten, waaronder Spaanse rea
len, Nederlandse ducatons of Zilveren Rijders en klein geld als stuivers, dub
beltjes en schellingen. Ducatons werden in Nederland op 63 stuiver gewaar
deerd, in Batavia rekende de VOC er in deze jaren 78 stuiver voor. Het werd 
daarom aantrekkelijk voor particulieren ducatons mee te nemen, deze in Bata
via aan de Compagnieskassier over te dragen en daarvoor wisselbrieven of as
signaties te vragen, die dan naar Nederland werden teruggezonden. In Am
sterdam of één van de andere steden waar de VOC gevestigd was, kon dan 
weer van de boekhouder van de Compagnie uitbetaling worden verlangd - en 
wel tegen die hoge koers. Om die hoge koerswinst te behalen werden zoveel 
ducatons naar Azië gesmokkeld, dat de VOC zelf nauwelijks zilvergeld hoefde 
te verzenden - de 'Kerkwijk' had dan ook geen zilver van de VOC aan boord. 
Ongetwijfeld zullen de opvarenden, misschien ook Eyso de Wendt of Adriaan 
Bergsma, wat blikken of kastjes met ducatons hebben meegenomen.8 

Tabel 1: Friezen in dienst van de VOC in hogere rangen in 1745 

Batavia 
Nicolaas Jongsma (Leeuwarden) 
Mantke Gales (Leeuwarden) 
George Fred. Everman (Leeuwar
den) 
Carel Braarda (Leeuwarden) 
Lambert van Andel (Workum) 
Laurcns Coortsen (Ameland) 
Jan Meijer (Heerenveen) 
Gerardus B. de Wendt (Kollum) 
Hendrik Storm 

Coromandel (Pulicat) 
Wouter de Jongh (Franeker) 

Malacca 
Mozes C. W. d' Pommerollis 
(Leeuwarden) 

Bengalen (Houghly) 
Anthony d'Arnoud (Franeker) 
Jacob Berger (Dokkum) 

Malabar (Cochin) 
Reynicus Siersma (Leeuwarden) 
Frans A. Bijfort (Leeuwarden) 

Surat 
Eyso de Wendt 

Ceylon (Colombo) 
Hendrik Taakens (Bolsward) 

jaar van aankomsl 

1734 
1746 

1727 
1736 
1733 
1736 
1738 
1743 
1734 

1715 

1735 

1734 
1731 

1723 
1738 

1734 

1724 

: functie/rang in 1745 

2e secretaris van de Raad Indië 
waterfiscaal 

ontvanger-generaal 
predikant 
opperkoopman en fabriek 
koopman 
onderkoopman 
majoor 
vaandrig 

koopman, opperhoofd van Pulicat 

boekhouder van de soldij 

soldijboekhouder 
opperchirurgijn 

commandeur van Cochin 
luitenant 

onderkoopman 

predikant 

Bron: Rolle der gequalificeerden, 1745/46, ARA, VOC 11865. 
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De namen van alle opvarenden van de 'Kerkwijk' werden zoals bij de VOC 
gebruikelijk in twee identieke scheepssoldijboeken van het schip aangetekend. 
Na aankomst in Batavia werd één soldijboek naar Amsterdam teruggezonden, 
het andere bleef achter in het generaal soldijkantoor te Batavia. Ieder jaar kon 
de employee na het opmaken van de rekeningen eind juni in Batavia of op een 
ander VOC-kantoor een overzicht van zijn salarisrekening krijgen. Men moet 
niet te gering over deze salarisadministratie denken, per slot van rekening om
vatte het personeel van de VOC overzee in de achttiende eeuw meer dan 
20.000 man. Het VOC-archief bevat 2991 scheepssoldijboeken, hoofdzakelijk 
uit de achttiende eeuw, waarin in totaal het salaris van zo'n 750.000 personen is 
bijgehouden! Via Batavia werd het soldijkantoor van de VOC in de kamer Am
sterdam of in één van de andere kamers (Middelburg, Delft, Rotterdam, 
Hoorn of Enkhuizen) op de hoogte gehouden van mutaties en bevorderingen, 
die door de boekhouders werden bijgeschreven onder de salarisrekening van 
de desbetreffende employee in het uit Azië ontvangen scheepssoldijboek.9 Dit 
ingenieuze systeem stelt ons derhalve in staat mede aan de hand van Eyso's 
salarisrekening in het scheepssoldijboek van de 'Kerkwijk' diens loopbaan bij 
de VOC te volgen. 

De salarisrekening geeft aan dat Eyso bij zijn vertrek uit Nederland volgens 
voorschrift twee maanden gage als voorschot had ontvangen. In zijn geval ƒ 20, 
want zijn maandgage bedroeg ƒ 10. Ook blijkt dat Eyso een zogenaamde 
'transportbrief' of 'transportceel' had laten passeren. Eyso had ƒ 150 geleend, 
mogelijk van zijn neef Willem Bergsma, op wiens naam de transportbrief 
stond. Met deze transportbrief kon Bergsma dit geld van de rekening van Eyso 
opnemen, uiteraard pas nadat de VOC de zekerheid had dat Eyso nog in leven 
was en het geld ook werkelijk had verdiend. 

De bewindhebbers in Nederland hadden Adriaan Bergsma al in een bepaal
de functie benoemd, en inderdaad werd deze na aankomst in Batavia door de 
Gouverneur en Raad (ook wel 'Hoge Regering' genoemd) in de hoofdplaats 
van de VOC in Azië tot fiscaal aangesteld, en wel tot 'waterfiscaal', hetgeen 
inhield, dat hij zich vooral moest bezighouden met scheepvaart - het zullen 
meestal smokkelzaken zijn geweest, die hij heeft moeten uitzoeken. Vijfjaar 
lang, precies de tijd van zijn contract, heeft Adriaan deze taak uitgevoerd, toen 
keerde hij weer naar Nederland terug.10 In Friesland zou hij na 1740 een niet 
onbelangrijke rol spelen op het politieke toneel, waaraan zijn goede verstand
houding met de stadhouder mede debet was. Voor Eyso lagen de kaarten an
ders. Hij had, zoals gezegd, dienst genomen als adelborst, een positie die in de 
hiërarchie van de VOC weliswaar laag was en die hem slechts tien gulden per 
maand opleverde, maar wel een functie die uitzicht bood op promotie en die 
hem niet voor vijf, maar voor tien jaar aan de Compagnie bond. Misschien 
heeft Adriaan in Batavia enige invloed ten gunste van zijn neef kunnen uitoe
fenen . Toch duurde het enige tijd voor er wat meer perspectief in Eyso's carriè
re kwam. In 1736 zond de Hoge Regering Eyso naar het VOC-kantoor te Surat 
in India, waar hij als klerk, natuurlijk niet direct als gewoon maar eerst als bui
tengewoon of 'extra-ordinaris' klerk, aan de slag kon. 

Een traag begin - Eyso's loopbaan te Surat, 1736-1746 
De VOC had in de loop der tijd in Azië een omvangrijk bedrijf opgebouwd. 
Centrum van handel, bestuur en scheepvaart was Batavia. Op Java, in de Mo-
lukken en op Ceylon manifesteerde de VOC zich als koloniale macht. Elders in 
Azië, van de Perzische Golf tot aan Japan, had de Compagnie grote en kleine 
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Gezicht op Surat in India. Gravure uit Ph. Baldeus, A description of the Coast of 
Malabar and Coromandel (Amsterdam 1671). Collectie Bodel Nijenhuis, 
Universiteitsbibliotheek Leiden 

handelsvestigingen. Deze vestigingen leverden produkten voor Europa, zoals 
de fijne specerijen van de Molukken, de peper uit Java, Sumatra en India, de 
katoenen en zijden stoffen uit India, thee uit China en koffie van Java. Maar 
tussen de VOC-vestigingen onderling bestond ook een levendige handel: zo 
leverde Japan goud en koper voor India, vonden Indiase stoffen een goede 
markt in de Indische Archipel en was bijvoorbeeld Perzië een leverancier van 
edel metaal voor India. Kortom, de VOC had in Azië een uitgebreid eigen 
scheepvaart- en handelsnetwerk, dat in belangrijke mate bijdroeg aan de in
komsten van de Compagnie. Surat (de VOC schreef meestal Suratte), de grote 
havenstad in de provincie Gujarat in Noordwest-India, was voor de VOC van 
belang omdat specerijen, vooral kruidnagelen, konden worden verkocht en ka
toenen stoffen en indigo (de blauwe verfstof) kon worden ingekocht. 

Toen Eyso in Surat aankwam was de grote bloeiperiode van de stad echter 
voorbij. De onrust in het achterland had de handel geschaad, de concurrentie 
van de Engelse East India Company was groot, en de Indiase indigo werd op de 
Europese markt steeds meer verdrongen door goedkopere soorten uit Spaans-
Amerika. Bovendien was het kantoor geplaagd door wanbestuur. De directeur 
van de VOC-vestiging, Pieter Phoonsen, had tijdens zijn bewind (van 1729 tot 
1740) de handel voornamelijk ten eigen bate gevoerd. Jaarlijks had hij keurig 
opgegeven hoeveel specerijen waren geveild, maar deze verkopen hadden in 
werkelijkheid niet plaats gevonden. Phoonsen verkocht de specerijen onder
hands aan Indiase kooplieden en stak de opbrengsten in eigen zak.11 Eyso heeft 
als klerk en, vanaf 1738, als boekhouder onder Phoonsen gediend, maar hij zal 
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nog teveel 'junior' zijn geweest om in het complot te zijn betrokken.12 Mis
schien heeft Eyso de Wendt wel enig voordeel gehad van de schoonmaak die de 
nieuwe energieke directeur Jan Schreuder na het vertrek van Phoonsen in 1740 
onder de VOC-dienaren heeft gehouden. Hij werd 'tweede pakhuismeester' en 
in 1742 volgde een bevordering tot onderkoopman en werd hem tevens de 
functie van secretaris van de Raad van Surat, het kleine bestuurscollege van de 
VOC-vestiging, opgedragen. Maar daar stokte de loopbaan en in 1746 keerde 
Eyso naar Batavia terug.13 

Hij was toen dertig jaar, had het recht om na zijn tienjarig dienstverband 
naar patria terug te keren, maar had vermoedelijk nog weinig extra geld ver
diend. Weliswaar waren met de bevorderingen ook de maandgages wat om
hoog gegaan - als onderkoopman verdiende hij tenslotte ƒ 40 per maand -
maar dergelijke bedragen vielen in het niet bij hetgeen op andere wijze in Azië 
verdiend kon worden. Overigens liet Eyso, zoals nagenoeg alle dienaren in de 
wat hogere functies bij de VOC, zijn verdiensten niet in Azië aan hemzelf uit
betalen. De boekhouders in Amsterdam schreven de hem toekomende gelden 
geregeld op zijn salarisrekening bij. Een gemachtigde haalde dan bij tijd en wij
le een bedrag van deze rekening, misschien om het voor Eyso in Nederland te 
investeren of aan zijn moeder in Kollum ter beschikking te stellen. In ieder ge
val zal hij in afwachting van nieuw emplooi in Batavia herinneringen aan thuis 
hebben kunnen ophalen: zijn oudere broer Gerardus Beylanus (1712-1788) 
was namelijk inmiddels ook naar Batavia vertrokken en vervulde daar sedert 
1743 een officiersfunctie in de militie van de VOC. 

Van supercarga tot directeur - De Wendt en de handel op China, 1747-1757 
Het was Schreuder, die tenslotte wat meer vaart in Eyso's loopbaan bracht. 
Schreuder wist namelijk de Hoge Regering en de bewindhebbers in Nederland 
over te halen om een nieuwe scheepvaartverbinding tussen Surat en Kanton in 
China in te stellen. De VOC had in haar handel op China lange tijd vertrouwd 
op Chinese kooplieden die met hun jonken handelswaar naar Batavia brach
ten, maar dat systeem voldeed niet meer toen thee - in de achttiende eeuw was 
alleen China leverancier van deze drank - in Europa volksdrank werd. Tussen 
1729 en 1734 zond de VOC schepen rechtstreeks vanuit Nederland naar Kan
ton in China om thee en porselein te kopen. Na 1734 voeren schepen eerst naar 
Batavia, vandaar naar Kanton en vervolgens rechtstreeks via Straat Soenda, 
dus zonder Batavia opnieuw aan te doen, weer naar Nederland terug. Behalve 
thee brachten deze schepen porselein en enkele exotische produkten mee, ter
wijl goud uit China bij de ingang van Straat Soenda aan enige kleinere VOC-
schepen werd overgegeven; dit goud was voor India bestemd. In China bestond 
een beperkte markt voor Europees textiel (Leids laken), voorts kon de VOC er 
peper verkopen, maar het belangrijkste betaalmiddel voor de Chinese produk
ten was zilver, dat vrijwel uitsluitend in de vorm van Spaanse realen te Kanton 
werd aangevoerd.14 

Schreuder nu zag een mogelijkheid om tussen Kanton en Surat een lucratie
ve handel op te zetten. In Kanton kon textiel uit India en tin uit Malakka - de 
schepen zouden immers via Straat Malakka zeilen -verkocht worden, terwijl in 
India Chinees poedersuiker kon worden afgezet. De bewindhebbers zagen wel 
wat in de plannen. Voor de vaart tussen Surat en Kanton werden kooplieden 
aangesteld, die zoals in de Chinahandel gebruikelijk de titel 'supercarga' moch
ten voeren. Om de handel te bevorderen en ook om de neiging tot illegale han
del te onderdrukken, kregen deze supercarga's een ruime provisie van 2,5 pro-
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cent van de bruto opbrengsten van de verkochte produkten te Kanton en Surat. 
De Hoge Regering in Batavia spoorde de carga's aan de handel te voeren 'als 
off dese voor eijgen rekening gedaan werd'.15 

Eyso, die sedert oktober 1746 te Batavia verbleef, werd nu in juli 1747 tot 
'tweede supercarga' in de handel tussen Surat en Kanton benoemd en werd ge
plaatst op het schip 'Leiden' dat van Batavia via Surat naar Kanton moest varen 
en vandaar weer over Surat moest terugkeren.16 Het is goed mogelijk dat dat 
gebeurde op voorspraak van Schreuder, die Eyso uit de Suratse tijd uiteraard 
goed kende. Ook kan het feit dat Adriaan Bergsma inmiddels de zetel van bui
tengewoon of extra-ordinair bewindhebber in de kamer Amsterdam had be
machtigd van invloed zijn geweest op de stijgende lijn in Eyso's loopbaan.17 Ge
durende twee handelsseizoenen, 1747-1749 en 1750-1752, heeft Eyso deze taak 
uitgevoerd. Zo'n tocht laat zich illustreren aan de hand van het voorbeeld van 
de 'Geldermalsen', het schip dat in 1750 door de Hoge Regering voor deze han
del werd bestemd. Met dit schip vertrok Eyso eind 1750 van Batavia naar Su
rat, waar het in maart 1751 aankwam om goederen voor Kanton in te nemen. 
Vervolgens zeilde de Geldermalsen 15 april van Surat naar het zuidelijker op 
de Indiase kust gelegen Cochin en vandaar naar Malakka, waar nog tin werd 
ingenomen, om daarna samen met de VOC-schepen uit Batavia op 21 juli 1751 
voor Kanton te verschijnen. De 'Geldermalsen' werd tenslotte in november 
naar Nederland gezonden - waar het schip nooit zou aankomen, het verging 
voor de kust van Sumatra. Eyso keerde begin 1752 met een ander schip naar 
Batavia terug.18 

In 1750 liep de vaart tussen Surat en Kanton minder goed en de bewindheb
bers gaven in 1754 opdracht deze vaart te staken. De Heren Zeventien, de be
windhebbers die het hoofdbestuur van de VOC vormden, vermoedden waar-

Gezicht op Kanton, eind zeventiende eeuw. Collectie Koninklijk Instituut voor Taal-, 
Land- en Volkenkunde, Leiden 
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schijnlijk terecht dat niet zozeer de Compagnie maar de carga's zelf het meest 
van de handel profiteerden. 

Inmiddels was Eyso de Wendt, die in 1748 de rang van 'koopman' had ver
kregen, al overgestapt naar de reguliere Chinahandel tussen Batavia en Kan
ton. In 1752 was hij daarin 'derde supercarga', het jaar daarop al 'eerste'. Beide 
keren diende hij onder de directeur van de Chinahandel, Roelof Blok, onder 
wie hij ook al in de Surats-Chinese handel werkzaam was geweest. Toen Blok 
in 1753 ontslag nam, kon Eyso diens positie overnemen. Drie seizoenen, 1754-
1755, 1755-1756 en 1756-1757, was Eyso directeur. 

China nam een aparte plaats in binnen het VOC-handelsnetwerk. De Chine
se overheid had alle buitenlandse handel geconcentreerd te Kanton, en daar 
verschenen derhalve elk seizoen in augustus of september de Europese sche
pen om thee en porselein te halen. De VOC-schepen waren meestal in juli uit 
Batavia vertrokken om een maand later voor het Portugese Macao ten anker te 
gaan. Vandaar voer het schip dan langzaam en geholpen door kleine sleep-
bootjes stroomopwaarts de grote rivier op tot aan de rede van Whampoa. Ver
der konden de grote schepen niet komen. De carga's stapten dan over in sloe
pen die hen naar de factorij in een voorstad van Kanton brachten. Het factorij
gebouw van de VOC, door de Chinezen de 'Hong der Gerechtigheid' 
genoemd, werd van Chinese kooplieden gehuurd. Na afloop van het handels
seizoen, meestal begin januari maar soms pas eind februari, liet men de inboe
del achter. De carga's scheepten zich weer in voor Batavia, enkele carga's wik
kelden nog wat zaken af en vertrokken dan in de 'stille tijd' naar Macao, waar 
zij de komst van de schepen in het volgend seizoen afwachtten. 

Op de carga's rustte de verantwoordelijke taak de goederen voor Nederland 
in te kopen. De directeur en eerste carga's waren verantwoordelijk voor in
koop van thee en zijde, de derde en vierde carga hielden zich vooral bezig met 
de inkoop van porselein. De Chinese kooplieden waren verbonden in een gilde 
of 'Co-Hong' en deze kooplieden of 'Hangisten' trachtten door prijsafspraken 
en monopolievorming de handel zoveel mogelijk in eigen voordeel te laten ver
lopen. Een poging in 1754-1755 om aan slechts zes kooplieden de handel met 
de Europeanen te gunnen mislukte echter door tegenwerking van de supercar-
ga's. Eerst na de tijd van Eyso de Wendt, in 1760, zou de greep van de Co-Hong 
weer wat sterker worden. Maar profijt was er niet alleen voor Chinese koop
lieden of de officiële Europese compagnieën. De Chinahandel had de naam 
zeer voordelig te zijn voor de dienaren. Niet alleen gaven de compagnieën vaak 
ruime mogelijkheden om officieel bij te verdienen (daarbij kon de VOC, zoals 
reeds bij de Surats-Chinese handel bleek, niet achterblijven), ook onofficieel 
werd door deze Europeanen handel gedreven. 

We mogen aannemen dat Eyso de mogelijkheden in de Chinahandel heeft 
aangegrepen. Eenmaal in de kring van supercarga's doorgedrongen kwam hij 
temidden van een aantal VOC-dienaren, die zelf een belangrijke rol speelden 
op het hoogste bestuursniveau of in ieder geval met de hoogste bestuurders in 
Batavia en patria goede relaties onderhielden. Het gaat dan om dienaren als 
Roelof Blok, die schatrijk naar Enkhuizen zou terugkeren, Daniel Armenault 
jr., die het zou brengen tot opperhoofd van Deshima, de VOC-factorij in Japan 
(een post nog lucratiever dan die van directeur te Kanton), en E. Temminck, 
die goede betrekkingen onderhield met Amsterdamse bewindhebbers. Eyso 
zal ook geregeld uit Kanton met de 'gepermitteerde bestelkastjes' porselein 
naar het vaderland hebben verscheept, zoals hij in 1752 deed met de 'Gelder-
malsen'. Aan boord van dit ongeluksschip waren twee bestelkastjes die Eyso 
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Model van de Bossenhoven, e.en achttiende-eeuwse Oostindiëvaarder van het eerste 
charter, waarop Eyso de Wendt in de Oost gevaren moet hebben. Collectie Fries 
Scheepvaartmuseum, Sneek 
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aan zijn moeder Idske Beylanus te Kollum had geadresseerd.19 In de reguliere 
Chinahandel genoten de carga's voorts één procent van de opbrengst van de te 
China uit Nederland en Batavia aangebrachte goederen en een half procent 
van de opbrengsten van het zilver. En die opbrengsten waren aanzienlijk. In 
1754 bedroeg de totale waarde der aangevoerde goederen drie mijoen gulden, 
in 1755 twee miljoen en in 1756 bijna anderhalf miljoen. 

Eyso heeft rechtstreeks geld uit Kanton naar Amsterdam overgemaakt, gel
den die waarschijnlijk uit deze verdiensten zijn voortgekomen. Zo werd tussen 
november 1754 en januari 1757 ƒ 4000 naar Idske Beylanus gezonden. Soms 
ook werd geld aan zakenrelaties of aan andere familieleden overgemaakt, of 
werden voor of in samenwerking met derden financiële transacties verricht. In 
totaal schreef Eyso tussen 1754 en 1757 voor ƒ 14.860 aan assignaties uit.20 Het 
principe van deze transacties was dezelfde als reeds hierboven in de eerste pa
ragraaf besproken. Eyso stortte geld in de kas van de VOC te Kanton, steeds 
Spaanse realen, en ontving daarvoor assignaties, die naar Amsterdam werden 
gezonden, waar de kamer Amsterdam van de VOC vervolgens geld op uitkeer
de. De bewindhebbers waren dus volkomen op de hoogte van deze gang van 
zaken. 

Uiteraard was ook de officiële gage van Eyso omhoog gegaan. Sedert 1748 
verdiende hij als koopman ƒ 60 per maand, in 1754 was zijn gage opgelopen tot 
ƒ 80 overeenkomstig de rang van opperkoopman. Als directeur kwam hem een 
salaris toe van niet minder dan ƒ 180 per maand, en dat bedrag werd hem, na
dat hij nadrukkelijk om de verhoging had moeten verzoeken, sedert mei 1755 
toegekend. Voor de achttiende eeuw was het een niet onaanzienlijk salaris, 
waarbij nog steeds de aantekening, dat Eyso dit bedrag gewoon in patria op zijn 
salarisrekening liet staan en waar gemachtigden van tijd tot tijd een bedrag van 
opnamen. 

In 1757 kwam een abrupt einde aan Eyso's bemoeienis met de Chinahandel. 
Daaraan lag een organisatorische verandering van de vaart op China in het 
VOC-bedrijf ten grondslag. De bewindhebbers waren ontevreden over de 
winstontwikkeling en koesterden voorts een zeker wantrouwen jegens hun die
naren in Batavia en Kanton, dus ook tegenover De Wendt. Bovendien meen
den ze dat de aanvoer van peper uit Batavia naar Kanton weinig lucratief was. 
Beter was het de schepen uit Nederland direct naar Kanton te consigneren -
ook al zouden die schepen op de heenweg nog Batavia aanlopen - en de factorij 
te Kanton onder een commissie van bewindhebbers te plaatsen. De directeur 
en supercarga's zouden in Nederland worden aangesteld. De directeur zou nu 
drie procent van de verkoopopbrengst der retourgoederen ontvangen. De ove
rige carga's kregen hogere gages dan voorheen, maar het verzenden van geper
mitteerde kastjes werd verboden. De Hoge Regering, gepikeerd door deze 
handelswijze van de superieuren in patria, gaf Eyso bevel om na het seizoen 
1756-1757 de huur van de factorij op te zeggen en de inboedel te verkopen. 

Met een kapitaal van Kanton via Batavia naar Kollum (1757-1762) 
In 1757 kwam Eyso derhalve weer terug in Batavia, maar wel in heel wat betere 
positie dan tien jaar daarvoor. Hij zal er opnieuw zijn broer Gerardus hebben 
aangetroffen die inmiddels carrière had gemaakt in de Bataviase militie. Ge
rardus was in 1743 met het schip 'Zaamslag' van de kamer Zeeland in Batavia 
aangekomen en toucheerde toen reeds als 'capitein' ƒ 100 per maand, een be
drag dat langzaam opliep naarmate hij hoger in de hiërarchie kwam. In 1744 
werd hij tot majoor bevorderd, in 1747 tot luitenant-kolonel en tenslotte werd 
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hii 'hoofd van de Bataviase militie' en maakte hij deel uit van één van de be
stuurscolleges in Batavia, dat van de Heemraden. In de laatste jaren van zijn 
verblijf te Batavia, van 1761 tot 1764, werd maandelijks ƒ 350 op zijn salaris
rekening bijgeschreven. Hij was te Batavia gehuwd en behoorde inmiddels tot 
de gerespecteerde bovenlaag van de koloniale samenleving; zijn dochter huw
de met Iman Falck, de latere gouverneur van Ceylon.21 Of Gerardus zich als 
militair bijzonder geprofileerd heeft moet betwijfeld worden. Hij speelde een 
rol in de zogenaamde 'Bantamse opstand', waarin hij de beklimming en bezet
ting leidde van de Moenara, een heuvel in de Bovenlanden van Batavia, die 
echter door de vijand reeds verlaten was.22 Maar misschien heeft hij ook weinig 
kans gehad om zich als militair te laten gelden. Het was voor Batavia een vrij 
droeve tijd: sedert 1733 was de sterfte er enorm toegenomen en vooral de mili
tairen werden door tropische ziekten getroffen. 

In 1764 repatrieerde Gerardus met het schip 'De Jonge Lieve' en op 24 okto
ber 1765 was hij weer in Nederland terug. Zijn totale bij de VOC verdiende 
gage was opgelopen tot ƒ 60.104 (en 13 stuivers en 3 penningen). Van dit ver
diende salaris had Gerardus, net als bij Eyso het geval was, geen penning in 
Batavia besteed. Stipt werd eens per jaar door een gemachtigde in Middelburg 
het verdiende van de salarisrekening gehaald en naar moeder Idske Beylanus 
in Kollum overgemaakt.23 Dat Gerardus inmiddels in Batavia toch niet op een 
houtje had hoeven te bijten wordt duidelijk uit het feit dat hij voor zijn repatrië
ring in 1764 via assignaties ƒ 28.025 naar Amsterdam overmaakte, een bedrag 
dat hijzelf na aankomst in Amsterdam in het najaar 1765 kon innen. En in 1766 
werd hem nog eens ƒ 1.152 achterna gestuurd.24 

De officiële gage van Eyso haalde het niet bij die van zijn oudere broer. Het 
saldo van zijn salarisrekening kwam uit op ƒ 23.050 (ook hier waren de 
kleintjes niet vergeten: 6 stuiver en 11 penningen). Maar daar stond meer dan 
genoeg tegenover. Uit de Chinase handel zal Eyso via officiële provisie-rege
lingen het nodige hebben overgehouden. We moeten echter aannemen dat er 
via minder officiële kanalen het nodige is bijgekomen. Hoe zijn fortuin tot 
stand is gekomen laat zich slechts raden. Smokkel van Chinese zijde, lucratief 
maar door de Chinese overheid en de VOC verboden, zal een rol hebben ge
speeld. Mogelijk zal ook handel in goud en opium tot zijn inkomen hebben bij
gedragen. In ieder geval zal Eyso in Batavia enige tijd nodig hebben gehad om 
de financiën af te wikkelen. In maart 1761 werd hij nog benoemd tot 'geassu-
meerd' (= toegevoegd) lid van de Raad van Justitie, maar die baan zou voor de 
oud-directeur van de handel in China van weinig betekenis blijken te zijn.25 

Enkele maanden later had Eyso het grootste deel van zijn kapitaal vrijge
maakt en kon hij vertrekken. Hij stortte in Batavia 92.308 ducatons in de com-
pagnieskas, ontving daarvoor in ruil negen assignaties van ieder ƒ 36.000 gul
den (dat was de limiet die de bewindhebbers aan één assignatie hadden gesteld) 
en één assignatie van ƒ 9.307. Bij elkaar het verbazingwekkende bedrag van 
ƒ 332.302, dat hij na terugkeer in Nederland en de afloop van de najaarsveiling 
van de VOC in Amsterdam zelf kon innen.26 Voor zijn vertrek legde hij ook nog 
een verklaring bij de notaris af, dat hij geen 'pretentsie' op de VOC meer had, 
behalve het nog op zijn salarisrekening staande.27 De VOC eiste zo'n verkla
ring omdat de bewindhebbers niet wilden dat dienaren geld in Batavia onder de 
VOC lieten staan; de rente die de VOC daarover moest vergoeden was name
lijk veel hoger dan de in Nederland gangbare. Vervolgens scheepte Eyso zich 
op het retourschip 'Lapiehenburg' in, een Oostindiëvaarder van het grootste 
charter (1150 ton). Dit schip zeilde in een grote vloot van twaalf schepen onder 
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'admiraal' Roelof Blok op 2 november 1761 van Batavia, verbleef van 27 de
cember 1761 tot 1 februari 1762 in de Tafelbaai (tijd voor het gebruikelijke uit
stapje naar de Tafelberg zal er dus wel geweest zijn) en ankerde 2 juni 1762 
onder Texel.28 

Een 'nabob' in Kollum, 1762-1780 
Aanvankelijk vestigde De Wendt zich in Leeuwarden, maar al spoedig vertrok 
hij naar zijn geboorteplaats Kollum. Een 'nabob', zo noemden de Engelsen die 
dienaren van de East India Company, die schatrijk naar Europa thuisvoeren en 
zich vervolgens in grootse stijl als nieuwe rijken op het Engelse platteland ves
tigden. Ook Eyso voerde die staatsie - maar toch ook weer niet zo uitbundig, 
daar was Kollum misschien de plaats niet voor. Niettemin bouwde hij er het 
huis 'Oostenburg' en kocht er een groot grondgebied, waar hij een mooi park 
of 'plantagie' liet aanleggen en daarin verrees ook een stenen en met aarde be
dekte 'berg'. Die 'berg' was gebouwd op een punt waar twee grote lanen van de 
tuin elkaar kruisten en bestond voornamelijk uit vier stenen bogen. Het was 
een bouwsel waarvoor al in eigen tijd niet iedereen waardering kon opbrengen. 
Tevens werd een theehuis gebouwd.29 Zijn rijkdom gaf hem aanzien en ten
slotte ook politieke invloed. De eerste lucratieve functie die hem ten deel viel 
was het bewindhebberschap namens de Provincie Friesland in de kamer Am
sterdam. In deze hoedanigheid volgde hij Adriaan Bergsma op, die juist zijn 
tweede termijn had vervuld. De Friese bewindhebber in de kamer Amsterdam 
was een zogenaamd extra-ordinaris bewindhebber, die voor zijn diensten 1200 
gulden per jaar ontving. Een zware functie was het niet, de Friese bewindheb
bers verschenen bijna nooit in de bewindhebbersvergaderingen, die drie keer 
per week werden gehouden. Ook Eyso's naam treffen we niet aan in de presen
tielijsten.30 Na afloop van zijn driejarig dienstverband richtte hij zijn aandacht 
op Friesland. In 1772 kocht hij van de familie Van Aylva het grietmanschap van 
Westdongeradeel (maar hij bleef in Kollum wonen) en in 1778 werd hij Gede
puteerde Staat van Friesland.31 

De buitenplaats Oostenburg te Kollum. Tekening dooor een anonieme kunstenaar, ca. 
1800. Collectie Fries Museum 
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Maar de band met de Oost was nog niet geheel verbroken. Kennelijk was het 
hem niet mogelijk geweest of had hij het misschien niet wenselijk gevonden om 
alle zaken in Batavia definitief af te doen. In later jaren komt de naam van Eyso 
de Wendt opnieuw in de lijsten van assignaties van Batavia voor. Kooplieden 
maakten in sommige jaren nog aardige geldbedragen aan hem over. Willem 
Schol, schepen van Batavia, Ide Schiltman, weesmeester, en later ook Dirk 
Houttuijn, koopman in VOC-dienst, traden daarbij op als zaakwaarnemers 
voor Eyso. Waaruit deze betalingen zijn voortgekomen blijft duister. Dat is 
niet het geval met de betalingen die sedert 1771 aan hem werden gedaan in ge
volge geldstortingen voor assignaties op zijn naam door de kassier van de 'Am
fioen-Societeit', David Julius Aitsma. 

Die 'Amfioen-Societeit' was een merkwaardig handelslichaam. In de acht
tiende eeuw vervoerde de VOC opium van Bengalen naar Java. Dat was een 
dermate lucratieve handel, dat ook de Compagniesdienaren zelf er zich met 
hart en ziel op stortten, met als gevolg dat de Compagnie flinke schade leed. 
Op voorstel van Gouverneur-Generaal Gustaaf Van Imhoff werd in 1745 een 
opmerkelijke oplossing gevonden om deze 'baatzugtige lieden' hun winsten te 
ontnemen. Een 'Amfioen-Societeit' (amfioen is opium) zou het alleenrecht 
krijgen om de door de VOC aangevoerde opium af te nemen en op Java te ver
kopen. De Sociëteit zou een maatschappij op aandelen zijn, waarin de te Bata
via woonachtige ambtenaren zouden deelnemen. Zo zou het wegkwijnende 
Batavia, waar de dienaren toch al zo weinig mogelijkheden hadden om buiten 
de VOC om handelsinitiatieven te ontplooien, worden ondersteund en was er 
meteen een prikkel bij die ambtenaren om smokkel streng te vervolgen. De 300 
aandelen van 2000 rijksdaalder werden vlot verkocht - enigszins tot verbijste
ring van de bewindhebbers die wel met het plan accoord waren gegaan, maar 
niet beseften, dat hun dienaren zoveel in de nieuwe maatschappij konden in
vesteren.32 Overigens schoot de Sociëteit in de loop der tijd een van de doelen, 
het stimuleren van de economie in Batavia, voorbij. Steeds meer aandeelhou
ders kwamen tenslotte in Nederland terecht. 

Wanneer Eyso zijn aandelen - vijf - heeft gekocht, is niet bekend. Wellicht 
pas kort voor de storting van zijn eerste dividenduitkering van Aitsma in de kas 
van Batavia in 1771, misschien ook al eerder en had hij voor die datum dividend 
door derden laten overmaken. Ook is het mogelijk dat hij geld had geleend om 
de aandelen te kopen en de dividenduitkeringen tot 1771 had moeten gebrui
ken om schulden in Batavia af te betalen. Het lijkt er echter op dat hij gaande
weg zijn investering in de Amfioen-Societeit heeft uitgebreid: het feit dat de 
uitkeringen vanaf 1775 fors toenemen wijst daarop. Hoe het ook zij, het was 
een lucratieve investering. Gerardus, die zich na zijn terugkeer in 1765 in 
Dronrijp had gevestigd, was ook aandeelhouder (met twee aandelen) en ont
ving dus ook ieder jaar een uitkering van kassier Aitsma uit Batavia. Die uit
keringen aan Gerardus beginnen in 1770 met een bedrag van ƒ 613. 

In tabel 2 zijn de dividenduitkeringen aan Eyso en Gerardus de Wendt bijeen 
gezet, tezamen met de bedragen die Eyso sedert 1768 uit andere hoofde uit 
Batavia had ontvangen. Het verschil in tijdstip tussen storting van het geld in 
Batavia en de uitbetaling in Nederland was mede gevolg van de door de be
windhebbers getroffen regelingen: de uitbetaling van de op de VOC in Neder
land getrokken assignaties vond plaats ofwel na afloop van de najaarsveiling 
omstreeks november (tweederde van het totaal) ofwel na de voorjaarsveiling in 
maart. Deze maatregel moest de Compagnie behoeden voor liquiditeitsproble
men. Immers, na de veilingen ontving de VOC grote geldsommen als betaling 
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voor de verkochte goederen. Overigens zullen de bedragen vanaf 1780 aan Ey-
so's erfgenaam Eco de Wendt uitbetaald zijn. De naam van Eco komt voor het 
eerst in de lijst van assignaties van 15 september 1782 voor.33 

Tabel 2. Gelden uit Batavia overgemaakt naar Eyso en Gerardus Beylanus de Wendt, 1768-
1782. (afgerond op hele guldens) 

Datum missive 
Batavia 

20 okt. 1768 
20 okt. 1769 
31 okt. 1770 
12 okt. 1771 
20 okt. 1772 
26 okt. 1773 
21 okt. 1774 
15 okt. 1775 
25 okt. 1776 
15 okt. 1777 
31 aug.1778 
31 aug.1779 
31 dec. 1779 
16 okt. 1780 

totaal 

Door diverse 
kooplieden aan 
Eyso 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 

6.646 
4.431 
5.463 
2.807 
5.760 

436 

ƒ 25.543 

Dividend van de 
Amfîoen-Societeit 
aan Eyso 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

1.057 
2.386 
2.386 
1.670 
6.506 
4.358 
4.358 
1.739 
2.175 
1.527 
4.739 

ƒ 32.901 

Dividend 
Amfioen-

van de 
Sociëteit 

aan Gerardus 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

613 
1.234 
1.589 
1.589 
1.500 
1.766 
1.739 
1.739 

692 
866 
612 

1.175 

ƒ15.114 

Datum van betaal
baarstelling in 
Amsterdam 

voorj. 1770 
najaar 1770 
voorj. 1772 
voorj. 1773 
voorj. 1774 
najaar 1774 
najaar 1775 
voorj. 1777 
voorj. 1778 
voorj. 1779 
najaar 1779? 
najaar 1780 
najaar 1781 
voorj. 1782 

N.B. Het in 1773 gestorte bedrag voor Gerardus van ƒ 1.589 wordt pas in het voorjaar van 1775 
uitbetaald. Het door Aitsma in 1775 aan Eyso overgemaakte dividend gaat in twee delen, eerst 
ƒ 2.089, dan/4 .417. 
Bron: De bedragen zijn ontleend aan de lijsten van 'Assignaties getrokken op de Vergadering 
der Heren Zeventien', die meestal aan het einde van de 'Generale Missive' of brief van de 
Gouverneur-Generaal en Raden aan Heren Zeventien zijn opgenomen. De datum in de eerste 
kolom is de datum van die Generale Missive, de geldstortingen zijn meestal twee à drie maanden 
tevoren gedaan. Die missiven zijn met vele andere stukken bijeengebracht in de Overgekomen 
Brieven en Papieren (OBP) uit Batavia in Nederland ontvangen. De volgend OPB's zijn geraad
pleegd: ARA, VOC 3221, 3251, 3280, 3311, 3340, 3368, 3393, 3421, 3448, 3471, 3502 en 3504. 
Vanaf 1779 zijn de lijsten te vinden in een aparte bundel, ARA, VOC 7055. 

Hoe rijk Eyso de Wendt was blijkt uit de boedelbeschrijving bij zijn dood in 
1780 opgemaakt.34 De lijst toont een totaal bezit van zo'n ƒ 420.000 (bezittin
gen minus de schulden). Dat bezit was aardig gespreid. Aan onroerend goed 
bezat Eyso ruim ƒ 60.000, waarvan het merendeel landerijen. Een groot be
drag bestond uit 'particuliere obligaties', naar we mogen aannemen leningen 
aan particulieren: met ruim ƒ 192.000 maakte dit bedrag bijna 44 % uit van het 
totale vermogen. Overigens kwam in Friesland zo'n 'bankiersfunctie' van een 
rijke dorpsbewoner wel meer voor. Tenslotte bevonden zich voor ongeveer 
ƒ 155.000 aan waardepapieren in de boedel. Daaronder waren uiteraard de vijf 
aandelen van de 'Amfioen-Societeit'. In de VOC zelf had Eyso maar weinig 
geïnvesteerd en dat was een wijs besluit geweest. Per slot zou de Compagnie na 
1780 in enorme financiële moeilijkheden raken om tenslotte in 1795 als bank
roete firma in staatshanden over te gaan. Kenmerkend voor deze periode zijn 
de Poolse en Russische staatsobligaties, die in deze jaren door Amsterdamse 
kooplieden in de Nederlandse markt werden 'gezet', ook Eyso had er in geïn
vesteerd.35 Een veilige belegging mochten de obligaties in de Bank of England 
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heten, niets was immers 'safer'. Aan diverse persoonlijke bezittingen, zoals 
edelstenen, goud en zilverwerk etc. was voor ƒ 25.500 aanwezig. 

Wie was Eyso de Wendt? 
Is in het voorgaande een schets gegeven van een gelukkige carrière, de hoofd
persoon blijft toch enigszins op de achtergrond. Eyso de Wendt verstopt zich, 
voor zover het de stukken in het VOC-archief aangaat, achter de officiële do
cumenten: de stukken die hij als directeur met zijn medecarga's voor de be
windhebbers opstelde, zijn formeel, op het onderdanige af. Zijn loopbaan ver
liep niet spectaculair snel, het duurde kennelijk een tijdje voor hij de juiste be
schermers en geschikte connecties vond. Van schandalen horen we niet - en 
dat betekent dat Eyso, hoeveel hij ook verdiende, zich op de achtergrond hield 
en zijn superieuren wist te ontzien. Zeker moet hij protectie hebben gehad in 
de hoogste VOC-kringen in Batavia, zijn positie was tenslotte één van de meest 
begeerde. Opvallend is wel dat hij ongehuwd bleef. Huwelijken werden in de 
hoogste VOC-kringen veelal gesloten om de maatschappelijke positie te ver
sterken en door ongetrouwd te blijven moest Eyso dus steun van een mogelijk 
invloedrijke schoonfamilie ontberen.36 

Er is in de Republiek in de achttiende eeuw geen herkenbare of economisch 
en politiek duidelijk aanwijsbare groep van voormalige VOC-dienaren. De 
aantallen van hen die rijk terugkeerden uit de Oost zijn niet bekend. Het zijn er 
waarschijnlijk niet zo heel veel geweest, enkele honderden wellicht. Dankzij 
hun rijkdom voegden zij zich bij het patriciaat, waaruit zij overigens ook vaak 
afkomstig waren. Als zij opvielen, dan was het door hun persoon, hun karak
ter, hun parvenu-achtig gedrag. Ulrich Gualtherius Hemmingson (1741-1799) 
bijvoorbeeld, die het evenals Eyso tot directeur van de Chinese handel bracht 
en in 1790 de VOC-dienst verliet, bleek een man van het grote gebaar: hij 
schonk Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V, een uit
gebreid Chinees ameublement en een servies van 1454 stuks Chinees porse
lein.37 Jan Albert Sichterman (1692-1764), die de lucratieve functie van direc
teur van de VOC-factorij in Bengalen had bekleed, imponeerde de Groningers 
met een indrukwekkend huis aan de Ossemarkt en een buiten in Wildervank, 
en zijn verzameling kunst en oriëntalia vormde een bezienswaardigheid. Van 
Sichtermans particuliere handel en schimmige affaires in Bengalen is ook wel 
iets meer bekend. Hij werkte daarbij samen met de uit Franeker afkomstige 
Anthonie d'Arnaud, die in 1752 clandestien met een Engels schip uit Bengalen 
naar Nederland vertrok, een desertie die hem in Friesland niet zo zwaar werd 
aangerekend (hij werd grietman van Oostdongeradeel en Gedeputeerde 
Staat). Maar hij werd door de VOC wel onwaardig geacht voor het bewind
hebberschap, waarvoor hij in 1755 door de Friese Staten werd voorgedragen.38 

Maar anderen, zoals de voormalig resident van Cheribon Godfried Carel Goc-
kinga (1761-1816), die zich in 1793 in Groningen vestigde, vielen hoogstens op 
door de grote staat die zij voerden.39 

Dat laatste was ook het geval met Eyso de Wendt. Het is begrijpelijk dat hij 
na terugkeer uit Azië niet in een Hollandse stad is gaan wonen. In Friesland 
kon hij zijn rijkdom veel beter aanwenden om de maatschappelijke positie te 
verwerven die in overeenstemming was met zijn in Azië verworven kapitaal. 
Dus keerde hij na thuiskomst naar Kollum terug, waar hij samen met zijn moe
der en wat personeel in het grote huis ging wonen. Was zijn zucht naar avon
tuur gedoofd? Ongetwijfeld zal het hem genoegen hebben gedaan als rijk re
gent te leven. Zijn kapitaal verschafte hem de middelen om zich in de top van 
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de Friese elite te nestelen. Later profiteerde zijn familie van de hoge status en 
rijkdom - in de negentiende eeuw raakte de familie De Wendt geparenteerd 
aan verschillende adellijke geslachten.40 

Aardse goederen zijn vergankelijk. Van het huis Oostenburg, dat in 1838 
werd afgebroken en als armhuis werd herbouwd, herinnert weinig aan de oor
spronkelijke woning. De stenen berg werd in de negentiende eeuw verwaar
loosd en is tenslotte afgebroken. Ook het theehuis heeft de tand des tijds niet 
doorstaan; de restanten, die bij grondwerkzaamheden bij de Trekvaart ten 
zuiden van Kollum werden aangetroffen, waren mede aanleiding om in 1993 in 
de plaatselijke oudheidkamer een tentoonstelling over Eyso te organiseren. 
Wel bevindt zich in de Hervormde kerk te Kollum nog steeds de grote, met veel 
houtsnijwerk getooide herenbank die Eyso de Wendt in 1768 had laten maken. 
Het snijwerk is, naar vermoed wordt, door de beeldsnijder Hermannus Berke
bijl vervaardigd. En tenslotte hangt in de kerk het fraai versierde rouwbord, 
waarmee de herinnering aan de op 1 maart 1780 overleden Eyso levend wordt 
gehouden.41 

Noten 
* Dit artikel is een verbeterde en uitgebreide versie van de tekst die door ons werd geschreven als 
toelichting op de tentoonstelling over Eyso de Wendt in de Kollumer Oudheidkamer 'Mr. An-
dreae' in de zomer van 1993. We danken de leden van de werkgroep die deze tentoonstelling orga
niseerden, in het bijzonder de heren W.J.van der Kam en P.F. Visser, voor de informatie en in
spiratie die zij ons verschaften. De heer Visser verstrekte ons vele genealogische gegevens betref
fende de families De Wendt en Bergsma en stelde ons een copie van de boedelinventaris van Eyso 
ter beschikking. Voorts danken we mevr. M.C. J.C. van Hoof van het Algemeen Rijksarchief te 
Den Haag, die in een brief aan de werkgroep een overzicht gaf van de loopbaan van Eyso de 
Wendt. 

1 Zie voor dit thema: Roelof van Gelder, 'Noodzaak of nieuwsgierigheid. Reismotieven van 
Oostindiëgangers in de zeventiende een achttiende eeuw', Indische Letteren, jrg. 8, deel 2 
(1993) 50-60. Van Gelder legt de nadruk op nieuwsgierigheid, vooral op grond van de motiva
tie die wordt genoemd in gepubliceerde reisverhalen van diverse Oostindiëgangers. 

2 Gegevens over de familie De Wendt treft men aan in: M. de Haan Hettema en A. van Hal-
mael, Stamboek van den vroegeren en lateren Frieschen Adel (Leeuwarden 1846) I, 358-359 en 
II, 250-251. Wij hadden tevens de beschikking over de door de heer P.F. Visser te Kollum 
opgemaakte genealogie. 

3 Gegevens ontleend aan de genealogie van de familie Bergsma in Nederland's Patriciaat 17 
(1927) 1-29 en het Stamboek der familie Bergsma (Rotterdam 1882, aanwezig op het Centraal 
Bureau voor Genealogie te den Haag). 

4 Zie voor de samenstelling van de bewindhebberscolleges en de strijd, die Friesland voerde om 
in de kamer Amsterdam een plaats te bemachtigen: Femme S. Gaastra, Bewind en Beleid. De 
financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers, 1672-1702 (Zutphen 1989) 31-32. 

5 Algemeen Rijks Archief Den Haag, VOC-archief inv. no. 5988, Scheepssoldijboek van de 
Kerkwijk. (Hierna wordt naar het VOC-archief verwezen als: ARA, VOC . . . . ) . Men ver
gelijke de wijze waarop de beide neven Iman Willem en Otto Willem Falck in 1756 bij de VOC 
dienst namen. Zij wilden per se op hetzelfde schip uitvaren, en de in de rechten afgestudeerde 
lman Willem kreeg een onderkoopmanspost, maar voor de jongere Otto Willem schoot er 
(tot ontzetting van zijn familie) niets anders over dan nederige functie van constabelsmaat. 
Beiden slaagden er overigens in carrière te maken en rijk te worden in de Oost: H.T. Colen
brander, ed., Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck, Rijks Geschiedkundige Publica-
tiën, kl. serie 13 (Den Haag 1913) 52-54. 

6 Stamboek der familie Bergsma, p. 4. 
7 J.R. Bruijn, F.S. Gaastra en I. Schòffer, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centu-

ries, vol. II, Outward-bound voyages, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, grote serie 166 
(Den Haag 1979) geeft op p. 432-433 onder nr. 2932 de gegevens over de reis van de Kerkwijk 
en over het aantal opvarenden etc. 
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g Over de VOC-handel in het algemeen: Femme S. Gaastra, Geschiedenis van de VOC (Zut-
phen 1991) 108-148. Voor de de uitvoer van edel metaal in deze periode: Arent Pol. 'Tot 
gerieff van India. Geldexport door de VOC en de muntproduktie in Nederland 1720-1740', 
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 72 (1985) 65-195; over de 'Kerkwijk' p. 151. Voor de 
illegale export: idem, DeschatvanHet Vliegend Hert. Compagniesgeld en smokkelgeld uit een 
VOC-schip (Koninklijk Penningkabinet Leiden, 1993). 

9 Het systeem wordt uiteengezet door F. Lequin in R. Raben en H. Spijkerman, ed., De Ar
chieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1795) (Den Haag 1992) 57-66. 

10 De soldijrekening van Adriaan Bergsma in het scheepssoldijboek van de 'Kerkwijk' geeft zijn 
verdiensten over zijn vijfjarig verband nauwkeurig weer. In totaal had hij ƒ 9.153:16:18 ver
diend (de cijfers achter de : zijn stuivers en penningen; een penning was 1/16 stuiver en een 
stuiver, net als nu, 1/20 gulden). Dat bedrag werd in termijnen betaald aan gemachtigden in 
Amsterdam, namelijk aan Philip Saai en Eyso Bergsma, vermoedelijk Adriaans oudere 
broer, predikant te Dokkum. Het restant werd in 1740 aan Adriaan zelf uitgekeerd. Daarna 
kwam er toch nog - zelfs tot 1764! - geld bij, via de zogenaamde rekening van condemnatie, in 
totaal ƒ 1651: 8:10. Dit was geld dat een fiscaal mocht opstrijken als hij bijvoorbeeld een 
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Ondernemen in hennep en touw 
De firma Hylke Jans Kingma, 1762-1782 

A. Wegener Sleeswijk 

Inleiding 
De laatste jaren lijkt zich een opleving voor te doen in het onderzoek naar het 
gedrag van ondernemers in handel en nijverheid in de pre-industriële tijd. In 
1990 werd 'De ondernemer in de 13e-18e eeuw' gekozen als thema voor het 
jaarlijkse congres van het Istituto di Storia Economica 'F. Datini' in Prato.1 In 
november 1994 zal bovendien in Amsterdam een congres gewijd worden aan 
de Nederlandse ondernemer in de moderne tijd.2 Deze hernieuwde belangstel
ling is zeer toe te juichen. De historiografie van de pre-industriële ondernemer 
heeft dringend nieuwe impulsen nodig. De belangrijkste Nederlandse mono
grafieën waarin het ondernemersgedrag van kooplieden in de moderne tijd ex
pliciet aan de orde wordt gesteld zijn immers al weer geruime tijd geleden ver
schenen. Het gaat hier om de studie die P. W. Klein maakte van het zeventien-
de-eeuwse Amsterdamse handelshuis Trip en om het proefschrift van J.W. Ve-
luwenkamp over de achttiende-eeuwse koopman Jan Isaac de Neufville, 
eveneens uit Amsterdam.3 Tussen deze twee studies bestaat een aantal over
eenkomsten. Beide werken betreffen vermogende en invloedrijke, in Amster
dam gevestigde handelshuizen die in hoge mate gespecialiseerd waren. In hun 
analyse van de bedrijfsstrategieën die door de Trippen en De Neufville gehan
teerd werden, leggen de auteurs de nadruk op hun monopohestreven of mono
polistische concurrentie. Wanneer men deze studies leest, zou men bijna ver
geten dat een belangrijk deel van de economie werd gedragen door kleine on
dernemers uit de provincie; ondernemers die wellicht in hele andere omstan
digheden opereerden dan hun vermogende Amsterdamse collega's. Naar het 
ondernemen van deze kleine kooplieden is tot dusverre nog weinig onderzoek 
gedaan. 

Het is niet moeilijk de oorzaak van deze lacune aan te wijzen. Is er al weinig 
archiefmateriaal van de grote Amsterdamse en Rotterdamse handelshuizen in 
de moderne tijd bewaard gebleven, voor de kleinere ondernemer uit de perife
rie is vaak helemaal niets overgeleverd, al zijn er echter wel enkele uitzonderin
gen op de regel. Een voorbeeld hiervan is het archief van de familie Kingma uit 
Makkum, dat voor de periode vanaf ongeveer 1740 een enorme rijkdom aan 
boekhoudkundige stukken en handelscorrespondentie bevat. 

In het hier te presenteren onderzoek proberen we op basis van gegevens uit 
dit archief het ondernemen van Hylke Jans Kingma (1708-1782) te karakterise
ren. Op wat voor markt opereerde hij? Is er een centraal streven in zijn onder
nemersgedrag te ontdekken? Gezien de enorme afmeting van het Kingma-ar-
chief en de complexe structuur van het bedrijf is hier gekozen voor een gede
tailleerde studie van één onderdeel van de onderneming: de touwslagerij. Hoe
wel economisch-historici gewoonlijk een scherp onderscheid maken tussen 
handel en nijverheid, zal in deze studie van het touwslagersbedrijf van Hylke 
Jans Kingma zowel de verwerking van hennep als de handel in hennep en touw 
worden beschreven. Beide activiteiten waren namelijk nauw verweven en het 
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is juist deze samenhang die het ondernemerschap van Hylke Jans zo interessant 
maakt. 

De periode 1762-1782 staat hier centraal. Deze afbakening betreft precies de 
jaren waarin Hylke onder eigen naam opereerde. Voor zover er gegevens be
kend zijn over de hennephandel van Hylke en zijn broers in de jaren vóór 1762, 
zullen deze in vogelvlucht worden behandeld. Alvorens in te gaan op de hen
nephandel en touwslagerij geven we echter eerst een korte schets van de op
bouw van het bedrijf. 

7. De opbouw van de onderneming 
Hylke Jans Kingma kwam uit een protestantse familie van zeevarenden. Zijn 
vader Jan Martens (1671-1737) was als schipper werkzaam. Hylke en zijn jon
gere broers Gerben, Gorrit en Sybren begonnen omstreeks hun achttiende jaar 
zelf ook te varen. Meestal werden er twee of drie reizen per jaar naar de Oost
zee, Frankrijk en het Iberisch schiereiland gemaakt. Terwijl de mannen van 
eind februari tot diep in december op zee waren en de administratie van de 
door hen vervoerde vrachten bijhielden, verzorgde Baukje Goris, Hylkes moe
der, de correspondentie met reders en scheepsbevrachters.4 

In februari 1747 besloot Hylke voorlopig aan wal te blijven en iemand anders 
op zijn schip De Twee Gebroeders te laten varen. Zijn broers Gerben en Gorrit 
namen omstreeks dezelfde tijd eenzelfde besluit; Sybren was waarschijnlijk 
kort tevoren overleden.5 Hylke bleef, ook toen hij zelf niet mee voer, zich in
tensief met de vrachtvaart bezighouden, in het bijzonder door als boekhouder 
en reder actief te zijn in de zogenaamde partenrederij. Dat was in de achttiende 
eeuw de meest gebruikelijke ondernemingsvorm in de vrachtvaart. De deelne
mers in zo'n rederij noemt men reders, de reder die met de administratie van de 
onderneming belast was, directeur of boekhouder. Samen brachten de reders 
het kapitaal voor een nieuw te bouwen of te kopen schip bij elkaar. Het part 
van een reder in het totale kapitaal varieerde gewoonlijk van l/64ste tot onge
veer de helft. De schipper en de boekhouder hadden doorgaans allebei een 
aanzienlijk part. De andere partenhouders werden vaak gevonden in de familie 
van de boekhouder, onder de leveranciers van tuigage en fourage, en onder de 
toekomstige bevrachters. Eén keer per jaar deed de boekhouder uitdeling van 
de verdiende vrachtgelden aan de reders, naar rato van ieders investering in het 
schip. De voor het schip gemaakte onkosten voor bijvoorbeeld nieuwe touwen 
of zeilen, werden door de partenhouders gezamenlijk opgebracht.6 Hylke be
zat een 9/16de aandeel in De Twee Gebroeders maar had daarnaast ook parten 
in andere schepen, in ieder geval vanaf 1743 maar misschien ook al eerder.7 Hij 
en zijn broers namen de boekhouding van verschillende rederijen voor hun re
kening. 

Eenmaal aan wal breidde Hylke zijn handelsactiviteiten sterk uit. Toen ze 
nog voeren (in ieder geval vanaf 1745) waren de broers al begonnen, onder de 
naam Firma Hylke Jans en Gebroeders Compagnie in binnen- en buitenlandse 
handel, kleine hoeveelheden goederen voor gezamenlijke of eigen rekening te 
verhandelen.8 De handelsactiviteiten kwamen vooral voort uit het verlangen 
bij slechte vrachtprijzen toch nog wat te verdienen. Aanvankelijk vervoerden 
de broers hun voor eigen rekening verhandelde produkten dan ook alleen op 
'eigen'9 schepen. Rond 1760 begonnen ze ook goederen op schepen van an
deren te vervoeren en nam de handel gestaag toe. De handelswaar die niet di
rect uit het schip werd verkocht, werd opgeslagen in een omstreeks 1747 door 
de broers in Workum gekocht pakhuis. 
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Behalve met vrachtvaart en handel gingen de broers zich weldra ook bezig
houden met het bouwen van schepen en de hieraan verwante bedrijven. Op de 
eerste verdieping van zijn in 1747 gekochte woonhuis aan het Verlaat in Mak-
kum richtte Hylke een zeilmakerij in. De broers kochten in de jaren '50 in Wor-
kum een scheepswerf, een mastmakerij en een taanderij annex zeilmakerij. 
Over deze Workumer bedrijven zijn nauwelijks gegevens bewaard gebleven. 
Waarschijnlijk werd de administratie ervan door Gerben verzorgd.11 

In mei 1762, toen Hylke en zijn broers alledrie volwassen zoons hadden en 
onderlinge concurrentie de kop dreigde op te steken, werd de firma Hylke Jans 
en Gebroeders opgeheven. Hylke begon nu een firma onder eigen naam. Bij de 
definitieve verdeling van de gemeenschappelijke goederen kreeg hij de scheeps
werf in Workum, die hij zelf ging exploiteren, en de kalkbranderij in Makkum, 
die hij voorlopig verhuurde. Zijn broer Gerben kreeg het pakhuis. De omstan
digheid dat Hylke daardoor geen eigen opslagruimte meer tot zijn beschikking 
had, betekende een enorme handicap. Hij zag zich meteen na de scheiding ge
dwongen zijn handelsactiviteiten op een laag pitje te zetten.12 Bovendien wilde 
hij. om Gerben geen concurrentie aan te doen, in een aantal produkten zoals 
erwten en hennep voorlopig niet meer handelen.13 Overigens bleef de relatie tus
sen de broers na het opheffen van de gezamenlijke firma goed. In de jaren '70 en 
'80 konden zij nog steeds op elkaar rekenen als medereder wanneer één van hen 
als boekhouder met een nieuwe rederij van start ging. Bovendien verkochten zij 
elkaar na 1762 zo nu en dan goederen van diverse aard.14 

Uit een brief die Hylke kort na de ontbinding van de gemeenschappelijke 
firma aan zijn zoon Leendert schreef, blijkt dat hij direct naar nieuwe mogelijk
heden begon te zoeken om zijn onderneming met succes voort te zetten. Hij 
besloot een molen voor het persen van lijnzaad te laten bouwen, hoewel hij 
geen ervaring met dit bedrijf had.15 Deze molen werd in 1764 in gebruik geno
men. Hylke liet ook een pakhuis bouwen waar het zaad voor de molen kon 
worden opgeslagen.16 In 1773 breidde hij zijn bedrijf verder uit met een touw-
slagerij. Het plan tot deze uitbreiding lijkt geruime tijd te hebben bestaan voor
dat met de bouw werd begonnen. Tenslotte vonden in 1779 en 1780 nog enkele 
belangrijke veranderingen in de structuur van Hylkes bedrijf plaats. In 1779 
besloot hij de onderneming in zijn geheel naar Makkum te verplaatsen. Hij liet 
er een nieuwe scheepswerf aanleggen, en verkocht de oude in Workum aan 
broer Gerben. Een jaar later breidde hij het bedrijf uit met een panbakkerij en 
een mast- en blokmakerij. In 1782 voegde hij aan dit geheel tenslotte nog een 
smederij toe.17 

Naast zijn bezigheden op het gebied van vrachtvaart, handel en nijverheid 
was Hylke actief op bestuurlijk gebied. In 1771 werd hij bijzitter van Wonsera-
deel.18 

2. De hennephandel 

2.1. Het produkt hennep 
Hennep is een éénjarige plant, die gewoonlijk ongeveer 1,5 tot 2 meter hoog 
wordt. Het gewas wordt in april of mei gezaaid. De oogst vindt plaats in augus
tus. Om het zaad te laten rijpen laat men de vrouwelijke plant, de zaailing, een 
maand langer op het land staan dan de mannelijke plant, de gaailing. Als de 
hennep klaar is om geoogst te worden, wordt hij bovenaan de stengel wit en 
onderaan bij de wortel geel. De vezels van de stugge stengel werden gebruikt 
om touw en zeildoek, grof linnen en naaigaren van te maken.19 
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Alvorens verkocht te worden, onderging de hennep diverse bewerkingen. 
Nadat de plant gemaaid of geplukt was en de zaailing gedorst, begon het roten. 
Hierbij legde men de stengels gedurende enige weken in een sloot om de vezels 
van elkaar los te weken. Vervolgens liet men de hennep drogen, waarna het 
braken of schillen volgde. Bij het braken brak men de schors en het houtachtige 
gedeelte van de steel, bij het schillen pelde men de bast eraf. Daarna werd de 
hennep nog gezwingeld, waarbij men met stokken op de vezels sloeg om ze te 
ontdoen van harde stukjes en stofdeeltjes. Na deze bewerkingen kon de plant 
los of in bossen worden verkocht.20 Het in bossen pakken van de hennep ge
beurde in aanwezigheid van een zogenaamde 'wraker'. Deze had tot taak de 
goede en de slechte hennep van elkaar te scheiden. Hij had bij zijn ambtsaan
vaarding gezworen eerlijk te zijn en kon op onzorgvuldigheden worden aange
sproken.21 

Onder de in Nederland verbouwde hennep onderscheidde men drie soorten. 
In touwslagerijen gebruikte men de schel- of schilhennep voor het vervaardi
gen van zware touwen en netten. Dit type hennep stond bekend om zijn water
bestendigheid. Een minder sterke kwaliteit was de bent- of bindhennep. Deze 
gebruikte men om fijner touw te slaan en garen te maken voor schoen- en zeil
makers. De fijnste soort hennep, gelling of gellink werd helemaal niet in het 
touwslagersbedrijf gebruikt. Deze werd alleen aangewend voor de vervaardi
ging van zeildoek en grof linnen.22 

Hylke Jans gebruikte in zijn lijnbaan weinig inlandse hennep. Vrijwel alle 
hennep die hij inkocht, was afkomstig uit de Oostzee. Er bestond een grote 
verscheidenheid aan soorten en kwaliteiten oosterse hennep. Codille- en tors
hennep of hede kon zowel uit Koningsberg, uit Riga als uit Sint Petersburg af
komstig zijn. Deze hennep was heel goedkoop omdat het eigenlijk om afval-
produkten ging. Codille bestond uit vezels van de wortel van de plant. Tors
hennep of hede was de naam van de vezels, die bij het kammen van de hennep 
(waarover meer in par. 3.2.), werden afgescheiden. Deze soorten gebruikte 
men om grof touw van te slaan. Van iets duurdere kwaliteit waren halfrein-
hennep uit Sint Petersburg, sokken- of sukkehennep uit Koningsbergen en pas
hennep uit Riga.23 Hylke vermeldde zelf in zijn brieven dat de sokkenhennep 
vaak naar Frankrijk werd geëxporteerd.24 De duurste categorieën waren de zo
genaamde snit- en reinhennep. Vóór 1773, toen Hylke zelf nog geen touwsla-
gerij had, kochten hij en zijn broers dikwijls de goedkopere kwaliteiten hennep 
in. Later, voor zijn eigen touwslagerij, gaf hij de voorkeur aan reinhennep. 

2.2. Het praktisch functioneren van de hennephandel 
Voor een goed begrip van Hylke Jans' handelsactiviteiten is het van groot be
lang bij iedere transactie te onderscheiden voor wiens rekening hij zijn inkopen 
deed. Hij kocht hennep voor de rederijen waar hij in participeerde, voor zich
zelf en, tot mei 1762, voor de firma met zijn broers. Bovendien vervoerde hij 
hennep voor rekening van derden op schepen waarvan hij boekhouder was. 
Hier zal worden besproken welke procedure werd gevolgd wanneer Hylke 
voor eigen rekening of voor gezamenlijke rekening met zijn broers hennep 
kocht. 

In de jaren '40 en '50 werd de ingekochte hennep vrijwel altijd op eigen sche
pen vervoerd. In de tijd dat de broers nog scheep gingen, kochten zij zelf hen
nep in. Vanaf het moment dat zij aan wal bleven, lieten zij hun hennep door 
makelaars inkopen. Tot een dergelijke transactie gaven Hylke of een van zijn 
broers de aanzet. 
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Afb. 1. De kof was het scheepstype dat het vaakst door Hylke Jans werd uitgereed. Ets 
van Gerrit Groenewegen uit diens serie 'Verschelde soorten van Hollandse vaartuigen'. 

Om te beginnen schreef Hylke een brief aan zijn makelaar of een correspon
dent in bijvoorbeeld Koningsbergen, om te informeren naar de gangbare prij
zen van hennep. Daarbij vroeg hij of deze de neiging hadden te stijgen of te 
dalen. Op grond van de hem gemelde prijzen rekende Hylke vervolgens uit of 
het mogelijk zou zijn de hennep weer met winst te verkopen. Wanneer hij tot 
de conclusie kwam dat dit het geval was, gaf hij zijn makelaar opdracht voor 
hem uit te zien naar een partij van een bepaald aantal lasten, een specifieke 
kwaliteit en een vastgestelde maximumprijs. In een brief gaf hij bovendien aan 
wanneer en hoe hij wilde betalen: (gedeeltelijk) uit een tegoed dat hij had in de 
rekening-courant met zijn makelaar, uit de vrachtgelden die de schipper bij 
zich had, of door middel van een wisselbrief. 

Vervolgens gaf Hylke een schipper die op een schip voer waarvan hij zelf 
boekhouder was, opdracht uit te zien naar een vrachtje voor Koningsbergen. 
Gewoonlijk verzocht hij een makelaar of correspondent die woonachtig was in 
de plaats waar de betreffende schipper zich op dat moment bevond, deze hier
bij te helpen of eventueel als bevrachter op te treden. Indien de schipper er niet 
in slaagde een geschikte vracht te vinden, bevrachtten Hylke en zijn broers het 
schip zelf met een ter plaatse door hen voor eigen rekening gekochte partij van 
een produkt dat in Koningsbergen goed in de markt lag. Daarna berichtte Hyl
ke de makelaar in Koningsbergen wie er naar hem op weg was en wanneer het 
schip zou arriveren. Dikwijls vroeg hij hem tegelijkertijd te bemiddelen bij de 
verkoop van de naar Koningsbergen vervoerde goederen. Bij aankomst nam 
de schipper direct contact op met de makelaar. 
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Aangezien er per dag liggeld moest worden betaald, was het zaak in de ha
vens een schip zo snel mogelijk te lossen en te laden. Meestal werd daar wel 
vaart achter gezet. Als een schip door omstandigheden langer in een haven 
moest blijven dan Hylke met zijn makelaar was overeengekomen, moest de 
makelaar erop toeleggen. 

Bij het laden van hennep diende op allerlei zaken gelet te worden. De schip
per en de makelaar droegen samen de verantwoording. Hylke adviseerde zijn 
schippers meestal de hennep achter in het schip te laden. Op alle plaatsen waar 
de schipper lekkage in het schip vermoedde en ook bovenop de lading, moest 
hennep van hoge kwaliteit worden afgedekt met losse hede, codille, of tors. 
Soms gaf Hylke zelfs opdracht alles in zakken te doen.25 Uit brieven blijkt dat 
ondanks Hylkes aanwijzingen de noodzakelijke zorgvuldigheid bij het laden 
niet altijd in acht werd genomen. In november 1773 berichtte Hylke aan A.H. 
Wernecke, zijn makelaar in Koningsbergen: 'Schipper Tierd Andris is (...) be
houden op onse reede gearry'weert (...) door de sneeuw hebbe niet kunnen lossen 
zoodat wij 't laad nog niet regt besien hebben, maar tot ons leed weesen hebben 
boowen op 29 sokken sien staan die alle doornat waaren en vreesden voor nog 
meer natte goederen'.26 

Het was eveneens van belang ervoor te zorgen dat de totale waarde van de in 
het schip te vervoeren goederen niet te hoog was. Deze overweging speelde 
vooral in oorlogstijd een rol, wanneer door frequente kaapvaart de zeeën ge
vaarlijker waren dan anders.27 

Gezien het geringe gewicht van hennep was het onmogelijk een schip alleen 
met dit produkt te bevrachten. Opdat het schip niet zou kapseizen moest hen
nep altijd in gecombineerde ladingen worden vervoerd, bijvoorbeeld met teer, 
erwten, of een ander zwaar goed. 

Voordat het schip naar de Republiek vertrok, sloot Hylke een verzekering 
voor de hennep af. Hij belastte de Amsterdamse makelaar van het schip in 
kwestie met de organisatie hiervan. Dikwijls trad de makelaar zelf op als assu
radeur. In de vroege jaren, toen Hylke nog met zijn broers in firma samenwerk
te, verzekerde hij buiten oorlogstijd maar een gedeelte van de waarde van de 
hennep. In de latere jaren verzekerde hij bijna altijd de hele partij. Hennep was 
een van de produkten waarvoor hij het meest consequent verzekeringen af
sloot.28 De reden hiervoor is vermoedelijk dat hennep tijdens het transport 
makkelijk kon worden beschadigd. 

Als een vracht geladen was en de makelaar wist hoeveel kosten hij gemaakt 
had, stuurde deze de laadbrief, ook wel cognossement genoemd, of een kopie 
hiervan aan Hylke. Meestal ontving Hylke de laadbrief, die vaak van een reke
ning vergezeld ging, lang voordat het schip arriveerde. Als hij met een wissel 
betaalde, zond Hylke de nota aan een Amsterdamse makelaar die tegelijk als 
bankier fungeerde. Op deze factuur waren echter nog niet alle kosten vermeld. 
Onderweg kwam daar nog het een en ander bij aan tollen, convooigelden en 
inkomende rechten. Het is bekend dat er met de convooien en licenten, die 
onder meer in Amsterdam en Harlingen over inkomende goederen werden ge
heven, behoorlijk gesjoemeld werd.29 Daarvan getuigen ook de instructies die 
Hylke aan zijn zoon Leendert gaf toen deze in 1762 een partij hennep in St. 
Petersburg kocht: '... ook diende daar 3 a 4 a5 kleine bonden onder te weesen 
om bij rekest te lossen en dan werden enige bonden gewoogen waar naa de par-
teije wert aangegeewen en oower geslaagen, om alsoo de inkoomende regten te 
spaaren'.30 

Tenslotte moest het schip gelost worden. Hylke had het liefst dat de schepen 
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niet naar Amsterdam, maar direct naar Friesland voeren. Dit bespaarde hem 
niet alleen onkosten maar maakte hem bovendien onafhankelijk van derden. 
Hij beloofde de schippers die voor hem voeren dan ook een gulden per last 
meer aan vrachtgeld als zij zijn goederen rechtstreeks in Friesland afleverden. 

De meeste schepen konden Workum en Makkum (tot in 1779 de nieuwe sluis 
gereed kwam) niet binnen varen omdat de havens te klein dan wel te ondiep 
waren. De goederen moesten in dat geval voor de kust worden gelost. De 
schipper diende hier voor anker te gaan en door het hijsen van een vlag te ken
nen geven dat zijn schip gelicht kon worden. Dan kwamen kleine scheepjes de 
lading halen.31 Het was uiteraard niet voor alle goederen mogelijk om op deze 
wijze te lossen, maar voor hennep gebeurde het dikwijls zo. 

Uit het bovenstaande bleek al dat de buitenlandse makelaars een grote rol in 
Hylkes handelsoperaties speelden. Het is de moeite waard wat langer bij de 
figuur van de makelaar stil te staan. Hoewel dezelfde persoon vaak in meer dan 
één rol optrad, is het van belang de functie van makelaar te onderscheiden van 
die van bevrachter en van buitenlandse correspondent. De makelaar was dege
ne die goederen voor een relatie in- of verkocht en voor zijn moeite een provi
sie van 1,5 of 2% van de opbrengst kreeg.32 Hylke sprak zelf steeds van zijn 
makelaar en niet van zijn commissionair. Aangezien Hylkes makelaars hun 
transacties over het algemeen onder eigen naam lijken te hebben gevoerd en 
niet onder die van hun cliënt, fungeerden zij eigenlijk als commissionair. Hoe
wel zij dat in strikte zin dus niet waren, zal ik hier echter, net als Hylke zelf 
deed, van makelaar blijven spreken. 

De contacten met buitenlandse makelaars werden gekenmerkt door een gro
te mate van continuïteit. Met A.H. Wernecke, Hylkes makelaar in Konings
bergen, bestonden in elk geval al vanaf 1761 commerciële contacten.33 Hij be
middelde bij alle aankopen van hennep die Hylke tussen 1767 en 1782 in Ko
ningsbergen deed. In Sint Petersburg had Hylke in de firma Brouwer en Bagge 
nog zo'n trouwe makelaar. Met hem deden Hylke en zijn broers al zaken in 
1760.34 Hij was echter niet de enige die in Sint Petersburg voor Hylke hennep 
inkocht. Zo nu en dan maakte Hylke ook gebruik van de diensten van andere 
makelaars.35 Daar kwamen echter nooit stabiele contacten uit voort. In Riga 
verliepen vanaf de jaren '70 ook alle inkopen via dezelfde makelaar. Met een 
van zijn makelaars in Bordeaux had Hylke zelfs al sinds de jaren '40 contact. 

De bevrachter was degene voor wiens rekening een lading werd vervoerd. In 
het spraakgebruik werd de persoon die bemiddelde tussen de eigenaar van de 
vervoerde goederen en de schipper ook wel bevrachter genoemd. Hij kreeg 
hiervoor een provisie van enkele stuivers per schippond of per last36, of enkele 
procenten van de waarde.37 Het was echter de eigenaar van de lading die de 
vrachtgelden betaalde. 

De buitenlandse correspondent was de persoon met wie de schipper bij aan
komst in een vreemde stad verondersteld werd contact op te nemen. Vaak was 
deze een makelaar van zijn boekhouder of een handelscontact van zijn be
vrachter. 

De verschillende loyaliteiten die ten gevolge van de activiteiten op het ge
bied van zowel handel als transport ontstonden, kwamen wel eens met elkaar 
in conflict. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een schrijven van Hylke aan de firma 
Brouwer en Bagge: 'Ik hadde gaaren gesien gedagte schipper aan Ue adres had 
gekoomen, maar sijne bevragter heeft bedongen om sijne aflaader tot sijne cris-
pondint te neemen dat voor'dit maal niet kwaalijk gelieve te neemen'.iH 

Een andere persoon die een uiterst belangrijke rol speelde in de handelsacti-
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viteiten van Hylke Jans, was de schipper. Deze moest niet alleen goed kunnen 
navigeren maar ook een gedegen kennis hebben van de goederen die hij ver
voerde. Hij moest bovendien goed met mensen kunnen omgaan en verant
woording dragen.39 Sommige schippers in wie Hylke veel vertrouwen had, kre
gen zo nu en dan opdracht buiten makelaars om voor Hylkes rekening goede
ren in te kopen. Voeren de schippers voor rekening van derden, dan dienden 
zij, hierin geadviseerd door Hylke, met bevrachters over de vrachtgelden te 
onderhandelen. Daarbij waren zij dikwijls gemachtigd voor scheepsrekening, 
dus met geld van de rederij, goederen in te kopen. Van Dillen noemt in zijn 
boek Van rijkdom en regenten (1970) het systeem waarbij schippers met de in-
en verkoop van goederen belast werden, voor de zeventiende eeuw al ouder
wets.40 Onder Hylkes schippers kwam dit echter veel voor.41 Vooral in de 
vroegste jaren toen er nog regelmatig op avontuur werd gevaren, dus zonder 
dat de retourvracht tevoren vaststond, was het van groot belang dat de schipper 
zelf kon onderhandelen. Bij de door schippers voor vrachtrekening aange
kochte goederen was weinig hennep. 

De schippers kwamen dikwijls uit families waarvan meerdere leden op sche
pen van de Kingma's voeren. Vaak fungeerden zij tientallen jaren achter elkaar 
als schipper op verschillende schepen, waarvoor Hylke, zijn broers en later hun 
zoons als boekhouder optraden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hylke 
vriendschappelijke contacten met zijn schippers onderhield. Misschien is het 
beter te spreken van een paternalistische relatie. Hylke leende hen geld om 
bijvoorbeeld een huis te kopen, regelde de begrafenis van familieleden wan
neer zij op zee waren en nam allerlei financiële kwesties voor hen waar.42 Een 
dergelijke persoonlijke relatie tussen werkgever en werknemer zal er garant 
voor hebben gestaan dat de schipper niet voor een andere rederij ging werken. 

De financiële condities waarbinnen de verschillende schippers opereerden 
waren zeer uiteenlopend. Sommige van hen moesten geld van Hylke lenen om 
een klein part te kunnen bekostigen in het schip waarop zij voeren. Anderen 
hadden niet alleen een aandeel in het door hen bestuurde schip maar waren 
ook mede-eigenaar van andere schepen.43 Er waren ook schippers die een 
soortgelijke ontwikkeling doormaakten als Hylke Jans. Na geruime tijd geva
ren te hebben vestigden zij zich als koopman. De schippers verdienden een vast 
loon per vaarseizoen van 400 gulden. Daarenboven kregen zij voor elke vracht 
die zij vervoerden een kaplaken: een toelage van een paar stuivers per vervoer
de last of per schippond. Over de uitdeling betaalde Hylke eveneens een ka
plaken van 3% .44 Het verstrekken van een extra percentage over de jaarlijkse 
uitdeling was in de achttiende eeuw niet erg gebruikelijk. Hylke Jans deed dit 
waarschijnlijk niet alleen om de schipper aan de rederij te binden, maar ook om 
ervoor te zorgen dat deze er extra belang had bij een goede omzet aan vracht-
gelden te maken. 

2.3. De herkomst van de hennep 
De vroegste gegevens over Hylkes activiteiten in de hennephandel zijn te vin
den in zijn memorialen van in- en verkoop van goederen voor de jaren 1745, 
1746 en 1747 en in het vanaf 1747 bijgehouden rekening-courantboek voor 
naaste familieleden. Bovendien geven de kopieboeken van de uitgaande cor
respondentie ons enige informatie over de handelsactiviteiten.45 Voor de perio
de 1752-1763 zijn maar weinig brieven bewaard gebleven die betrekking heb
ben op handel of bevrachting. Wellicht verzorgde een van Hylkes broers toen 
de correspondentie over deze zaken. 
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Zoals al werd vermeld, verhandelden de broers in de tweede helft van de 
jaren '40 kleine partijen goederen voor eigen en gezamenlijke rekening. In 
Frankrijk kochten zij wijn, kastanjes, pruimen, thee, noten en zout. Wanneer 
hun schepen direct vanuit de Republiek op de Oostzee voeren, bevrachtten zij 
deze met bakstenen, dakpannen of stoelen. Vanuit de Oostzee importeerden 
zij hout, hennep, teer, rogge, zeildoek en erwten. Het meeste geld ging in de 
jaren '40 en '50 waarschijnlijk om in de hennephandel. Absoluut gezien waren 
hier echter geen grote bedragen mee gemoeid. Het debuut van de handel in 
hennep was heel voorzichtig. De broers waren nog bang "f geene (...) medt 
vaaren gewonnen hebben, medt de negoosje weer vorliese' ,46 De vrachtvaart 
mocht dus in geen geval onder de handelsactiviteiten lijden. 

Aanvankelijk kochten de broers alleen hennep in Sint Petersburg, door be
middeling van steeds dezelfde makelaar. In februari 1750 bestelde Hylke voor 
het eerst een partij hennep in Koningsbergen,'... om te proobeeren of wij niedt 
soo voordeelig op Coonisbergen dan op St. Peetersburg kunnen neegoseeren. 
De prijsen zijn wel wat hooger, maar meenen dat in de vragt en onkosten weer 
uidt te winnen7.47 De broers kochten in dat zelfde jaar bovendien voor het eerst 
hennep in Riga in.48 Kennelijk bleken de Koningsberger en Rigase experimen
ten succesvol want vanaf de jaren '50 deed Hylke steeds vaker inkopen in deze 
Baltische steden. 

Voor de jaren 1767-1782 is de plaats van herkomst van alle door Hylke ge
kochte hennep bekend. Deze gegevens worden weergegeven in figuur 1. De 
cijfers tonen aan dat hij in Koningsbergen iets meer en ook wat regelmatiger 
hennep kocht dan in Riga en Sint Petersburg. Dit overwicht is niet noodzakelij
kerwijs een afspiegeling van Hylke Jans' voorkeur. Het is goed mogelijk dat 
Hylke eenvoudigweg daar hennep inkocht waar een van de schepen waarvoor 
hij boekhouder was, een vracht heen zeilde. Niet alle oosterse hennep werd 
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Fig. 1. Herkomst van de door Hylke Jans gekochte hennep, in ponden, 1767-1782. 
Bron: RAF, Bedrijfsarchief Kingma, inv.nrs. 763, 845 
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door Hylke zelf geïmporteerd. In de jaren 1776, 1777, 1779 en 1780 kocht hij 
ook oosterse hennep van zijn broer Gerben. Het ging daarbij altijd om Peters
burger of Rigase reinhennep.49 De bedragen waarvoor Gerben aan Hylke hen
nep leverde, waren soms aanzienlijk. In 1776 en 1779 vertegenwoordigden zijn 
leveranties ongeveer een derde van de totale hennepinkoop van dat jaar. In 
1767,1776 en 1780 kocht Hylke bovendien oosterse hennep op veilingen. In de 
eerste twee gevallen ging het om partijen natte hennep uit verongelukte sche
pen. Alleen in 1780, toen de internationale scheepvaart ernstige hinder onder
vond van de Vierde Engelse oorlog, kocht Hylke kleine hoeveelheden inlandse 
hennep. 

De enige andere lijnbaan waarvoor gegevens over de herkomst van in de 
achttiende eeuw aangekochte hennep beschikbaar zijn, is die van de Admirali
teit van Amsterdam.50 Er zijn verschillende redenen waarom een vergelijking 
weinig oplevert. De cijfers voor Amsterdam betreffen de jaren 1751-1766, dus 
niet dezelfde periode als we hier behandelen. Er bestond bovendien een enorm 
verschil in schaal tussen Hylkes aankopen en die van de Admiraliteit. In de 
lijnbaan van de Amsterdamse Admiraliteit werd per jaar gemiddeld meer dan 
tien keer zoveel hennep als in de Makkumer touwslagerij verwerkt.51 

2.4. Afnemers in de beginjaren 
In de vroege jaren verkocht de firma Hylke Jans en Gebroeders de uit de Oost
zee aangevoerde hennep voornamelijk in Friesland.52 Vanaf de jaren '40 be
gonnen de broers een vaste klantenkring op te bouwen. Zij werden leverancier 
van hennep en teer voor verschillende in het touwslagersbedrijf werkzame 
Friezen. In tabel 1 zijn de namen weergegeven van de regelmatige afnemers 
van hennep in de jaren 1747-1762. Van twaalf van de vijftien personen die als 
trouwe klanten kunnen worden aangemerkt33, kon op grond van hun aanslagen 
voor de quotisatie van 174954 worden vastgesteld welk beroep zij uitoefenden. 
Aan de hoogte van de aanslag kon bovendien worden afgelezen hoe groot het 
vermogen van de verschillende afnemers ongeveer was. 

Tien van de twaalf identificeerbare klanten kochten hennep bij Hylke en zijn 
broers voor een lijnbaan. Bij zeven van deze personen is dit aan hun beroep te 
zien. Wat betreft Akke Doedes is uit andere bronnen bekend, dat haar over
leden man voorheen meester-lijnslager was geweest en dat zij als weduwe het 
bedrijf voortzette.55 Uit kopieën van door Hylke geschreven brieven valt af te 
leiden dat Hendrik Ysaks, die in de kohieren als scheepstimmerman te boek 
stond, ook zelf touw fabriceerde. Evert Oosterbaan kwam uit een oud Har-
linger touwslagersgeslacht.36 Egge Hayes kocht waarschijnlijk hennep om dit 
door anderen tot touw te laten slaan. Hij had een molen, of een aandeel in een 
molen, waar grutten werden gepeld. In molens werden altijd veel touwen ge
bruikt. Tjeerdje Sipkes, de weduwe van Jaene van Slooten dreef een winkel in 
stoffen, kanten en garens in Harlingen.57 Zij zal wellicht garens hebben laten 
spinnen van de hennep die zij kocht. 

De tabel laat zien dat er grote verschillen in vermogen tussen de afnemers 
bestonden. De hoeveelheden hennep die zij kochten, varieerden dan ook 
sterk. Sommige klanten kochten nooit hennep bij de broers voor een bedrag 
hoger dan zo'n 30 gulden ineens. Evert Oosterbaan daarentegen deed grote 
bestellingen. Het transport van de hennep van Makkum naar de klant werd 
steeds verzorgd door Jan Fransen, een Makkumer binnenvaartschipper. 

Hylke en zijn broers kochten in de jaren '40 en '50 niet alleen hennep voor 
hun Friese afnemers maar ook voor zichzelf. Zij lieten die dan door een be-
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Tabel 1: Naam, woonplaats, beroep en benaderd vermogen in guldens in 1749, van personen die 
regelmatig hennep kochten bij de firma 'Hylke Jansen Gebroeders', 1747-mei 1762. Bronnen: RAF, 
Bedrijfsarchief Kingma, inv.nr. 727, en Nieuwland en Van Dalfsen, Quotisatiekohieren. N.B.,* = 
onbekend. 

Naam 

Ballings, Albert 
Bok, Freerk 

Claassen, Pytter 

Doedes. Akke 
wed. Sybren Aukes 
Eebes, C. 
wed. Sybren Bakker 
Egges, Haye 
Geurts, of Westerbaan, Jan 
Hansen, Jurgen 
Inses, Louw 
Ysaks, Hendrik 
Jacobs, Christ 
Lieuwes, Willem 
Luittiens, Juggen 
Oosterbaan, Evert 
Slooten, wed. Jane van 

Woonplaats 

Dokkum 
Dokkum 

Dokkum 

Makkum 

Dokkum 

Makkum 
Bolsward 
* 
Workum 
Dokkum 
Dokkum 
Leeuwarden 
* 
Harlingen 
Harlingen 

Beroep 

touwslager 
touwslager, 
'begoedigd' 
touwslager, 'oud 
en swak' 
koopvrouw 

* 

'welgesteld grotmaaker' * 
lijnslager 
* 
lijndraaiersknecht 
scheepstimmerman 
lijndraaier 
meester lijnslager 
* 
koopman, 'bestaet wel' 
winkelierse, 
'bestaet wel' 

Vermogen 

5500 
4000 

300 

3000 

* 

8000 
100 

* 
geen 
5000 
geen 

400 
* 

20000 
3500 

vriende touwslager tot touwen voor hun eigen schepen verwerken. Dit had ver
schillende voordelen boven het kopen van touw: 'zo dat wij dan voor 47gulden 
't touwerk kunnen hebben daar wij anders 50 à 51 gulden moeten geewen en niedt 
weeten wadt henp wij krijgen' ,58 Voor de vroege jaren is het helaas niet mogelijk 
uitspraken te doen over de verhouding tussen de hennepimport voor eigen ge
bruik en die voor de verkoop. De aanvoer van hennep gedurende de periode 
waarin Hylke met zijn broers opereerde kan niet worden gekwantificeerd. 

2.5. De hennepinvoer tussen 1762 en 1782 
Toen de broers in mei 1762 ieder hun eigen weg besloten te gaan, staakte Hylke 
tijdelijk zijn hennephandel. Dit deed hij niet onmiddellijk na de ontbinding van 
de firma maar (misschien ten gevolge van een conflict?) pas enkele maanden 
later. In juni 1762, dus een maand na beëindiging van de samenwerking met 
zijn broers, gaf Hylke zijn zoon Leendert, die in Sint Petersburg zat, nog op
dracht een partij hennep voor hem te kopen.''9 Hierna kocht hij gedurende een 
aantal jaren helemaal geen hennep. Men krijgt uit het rekening-courantboek 
en uit brieven de indruk dat Hylke in de eerste jaren waarin hij alleen optrad, 
überhaupt weinig goederen voor eigen rekening importeerde. Pas in 1767 be
gon hij weer voorzichtig hennep in te slaan.60 

Vanaf 1763 hield Hylke een administratie bij van de in- en verkoop van goe
deren voor eigen rekening.61 Dit document is op veel punten aantoonbaar in
compleet, zodat het hier voor analyse grotendeels onbruikbaar is. Alleen de 
gegevens over de inkoop van goederen voor eigen rekening in de jaren 1767-
1779 zijn met enig voorbehoud te gebruiken. Deze data bieden inzicht in het 
aandeel van hennep in de totale goedereninkoop voor deze j aren. In tabel 2 zij n 
de door Hylke genoteerde'bedragen in kaart gebracht. 
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i—i Tabel 2: Waarde van de goedereninkoop voor eigen rekening door Hylke Jans Kingma, 1767-1779, in procenten en afgerond op guldens. Bron: RAF, Bedrijfsarchief 
Kingma, inv.nrs. 763, 845. 

1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 

lijnzaad 

hennep 

teer 

erwten 

haring 

divers ** 

-

1207 
47% 

616 
24% 

_ 

427 
17% 

318 
12% 

-

_ 

2735 
<6 l% 

>482 
>11% 

1121 
<25% 

166 
< 3 % 

-

-

_ 

4383 
82% 

977 
18% 

-

4853 
38% 

4972 
39% 

-

2598 
21% 

-

255 
2% 

9491 
49% 

-

-

5491 
28% 

ja* 

4516 
23% 

ja* 

ja* 

* 

* 

* 

>476 

9353 
45% 

6722 
32% 

>143 
1% 

3416 
16% 

-

1157 
6% 

8565 
41% 

4877 
23% 

>252 
1% 

5071 
25% 

-

2168 
10% 

11575 
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# Bij het totaal van elk jaar dient 9.000 tot 14,000 gulden te worden opgeteld voor ingekocht hout en zeildoek. 



Vooraf dienen enkele opmerkingen te worden gemaakt over de lacunes in de 
gebruikte bron. Voor alle jaren geldt, dat de aankopen van zeildoek buiten be
schouwing zijn gelaten. Waarschijnlijk administreerde Hylke deze in een apar
te boekhouding voor de zeilmakerij. De waarde van de inkopen van zeildoek 
voor de jaren 1749-1762 is bekend. Deze bedroeg steeds zo'n 2.000 tot 4.000 
gulden per jaar en ontwikkelde zich vanaf de tweede helft van de jaren '50 in 
stijgende lijn.62 

De gegevens over aankopen van hout kunnen evenmin als volledig worden 
aangemerkt. In de door hem opgestelde staten van vermogen voor 1766 en 
1769 maakte Hylke gewag van houtvoorraden en kredieten voor geleverd hout 
van duizenden guldens. In zijn winst- en verliesboek daarentegen vermeldde 
hij slechts zeldzame aankopen van enkele honderden guldens aan hout, in tabel 
2 ondergebracht bij diversen. Alleen al voor eigen gebruik in de scheepswerf 
moet Hylke echter grote hoeveelheden hout hebben geïmporteerd. In de jaren 
'60 liet Hylke op zijn werf een schip per twee jaar, en in de jaren '70 zelfs één of 
meer schepen per jaar bouwen. Dikwijls was er, wanneer aan de bouw van een 
schip werd begonnen, nog niet door een rederij hiertoe opdracht gegeven. In 
dat geval moest Hylke het schip en dus het daarvoor gebruikte hout voorfinan
cieren. Aangezien er voor ongeveer 10.000 tot 13.000 gulden aan hout in de 
door Hylke gebouwde schepen ging63, moet verondersteld worden dat de waar
de van het door hem voor eigen rekening ingekochte hout jaarlijks zeker 5.000 
tot 10.000 gulden heeft bedragen. Net als in het geval van de inkoop van zeil
doek voor de zeilmakerij zal er wellicht een aparte administratie hebben be
staan voor de aanschaf van hout voor de scheepswerf. 

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de in tabel 2 vermelde bedragen 
voor teer in de jaren '70 alleen betrekking hebben op de voor de touwslagerij 
ingekochte stof. Aangezien men bij de bouw van een schip ook teer gebruikte, 
zal de waarde van de aankopen van teer hoger hebben gelegen dan hier wordt 
aangegeven. 

Met het voorgaande commentaar in gedachten kan men op grond van tabel 2 
een aantal conclusies trekken over de goedereninkoop. Ten eerste valt op dat 
het aan goederen gespendeerde bedrag in de tweede helft van de jaren '60 heel 
laag was. De inkoop van hout en zeildoek moet in deze tijd beslist de overhand 
hebben gehad. Terwijl het hout en zeildoek grotendeels in eigen bedrijven 
werd bewerkt, werden de andere in de jaren '60 ingekochte produkten veelal 
direct verkocht. Wat betreft de verhandelde produkten, lijkt Hylke zich in deze 
jaren niet te hebben gespecialiseerd. Alleen de inkoop van erwten was een vrij
wel jaarlijks terugkerend fenomeen. Erwten vormden een belangrijk bestand
deel van het voedselpakket van schepelingen.64 

Het ontbreken van specialisatie in de goederenhandel is opmerkelijk te noe
men. Veluwenkamp veronderstelde in zijn studie van het ondernemen van de 
Amsterdamse koopman Jan Isaac de Neufville dat de achttiende-eeuwse koop
man tot specialisatie geneigd zou zijn geweest. Op die manier kon hij zijn klan
ten beter van dienst zijn en wist hij deze aan zich te binden. Deze tendentie 
kwam, meende Veluwenkamp, voort uit de structuur van de koopliedenfirma. 
Die was vaak opgezet als familiebedrijf en bestond uit een beperkt aantal fir
manten, waardoor de mogelijkheden beperkt waren om op diverse gebieden 
kennis te vergaren.63 Hoewel de structuur van Hylke Jans' onderneming niet 
afweek van het door Veluwenkamp beschreven model, kan worden geconsta
teerd dat Hylke in zijn activiteiten in handel en nijverheid niet tot specialisatie 
neigde. Hij lijkt zelfs bewust naar diversificatie te hebben gestreefd. De handel 
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en nijverheid vervulden binnen zijn onderneming echter bijna altijd direct of 
indirect een ondersteunende functie voor de vrachtvaart. 

Vanaf 1770 begon de totale waarde van Hylkes goedereninkoop sterk te stij
gen. Deze toename werd vooral veroorzaakt doordat met ingang van dat jaar 
de aankoop van lijnzaad voor de juist voltooide oliemolen een constante, grote 
rol ging spelen. Bovendien kocht Hylke vanaf 1773 jaarlijks hennep voor de 
touwslagerij, die aan het eind van dat jaar in gebruik werd genomen. 

Tabel 2 wekt de indruk, dat vanaf de jaren '70 wel sprake was van specialisa
tie in de inkoop. Aangezien echter jaarlijks naast de in de tabel vermelde be
dragen, zo'n 9.000 tot 14.000 gulden moet zijn uitgegeven aan zeildoek en 
hout, was dit veel minder het geval dan de cijfers doen vermoeden. Wanneer de 
veronderstelde uitgaven voor zeildoek en hout in de berekening worden op
genomen, blijkt de inkoop van lijnzaad niet meer dan zo'n 15 tot 35% van de 
totale waarde van de inkoop te nebben vertegenwoordigd. Hoewel op de in
koop van lijnzaad een lichte nadruk lag, was in Hylkes goedereninkoop dus 
zelfs in de jaren '70 van specialisatie geen sprake. 

Het aandeel van hennep in de totale goedereninkoop was niet groot. Wan
neer de zojuist veronderstelde uitgaven aan zeildoek en hout worden meegere
kend, kan hennep in de jaren 1773-1779 niet meer dan 8 tot 15% van de totale 
waarde van de jaarlijkse goedereninkoop hebben vertegenwoordigd. Wellicht 
waren de verhoudingen in 1780 en 1782 anders. In deze jaren gaf Hylke, zo 
blijkt uit tabel 2, twee tot drie keer zo veel aan hennep uit als in de voorgaande 
jaren. De grote uitgaven in 1780 hingen waarschijnlijk samen met een hoge 
winstverwachting in verband met de Vierde Engelse oorlog. In 1782 had Hylke 
meer hennep dan gewoonlijk nodig, daar er in zijn lijnbaan aan grote opdrach
ten voor de Admiraliteit van Harlingen werd gewerkt. In 1781 kocht Hylke he
lemaal geen hennep in. Gedurende dat jaar was het in verband met de Engelse 
kaapvaart te gevaarlijk om te varen. 

Wat gebeurde er nu met de hennep die Hylke tussen 1767 en 1782 kocht? 
Bijna alle tussen 1773 en 1782 geïmporteerde hennep hield hij voor de touw
slagerij . Aangezien de vaste klanten die de broers vóór mei 1762 hadden, na de 
scheiding bij Gerben waren gebleven, was veilen nu de aangewezen manier 
voor Hylke om in Friesland hennep te verkopen. Een publieke verkoop werd 
gewoonlijk twee keer in de Leeuwarder Courant aangekondigd. De grietenijse
cretaris of een dorpsrechter was belast met de uitvoer van de veiling.66 Hylkes 
enige regelmatige afnemers in Friesland waren in deze periode een koopman 
uit Harlingen en Auke Sybrens, de andere touwslager in Makkum.67 Een enke
le keer verkocht Hylke bovendien via een makelaar hennep in Frankrijk.68 

2.6. In- en verkoopprijzen van hennep 
De hoogte van de door Hylke voor de hennep betaalde prijzen waren van vele 
factoren afhankelijk. Ten eerste hield deze natuurlijk nauw verband met de 
kwaliteit van het geleverde produkt. De inkoopprijzen van heel zuivere hen
nep waren aanzienlijk hoger dan die van onzuivere. Terwijl reinhennep tot in 
het pakhuis tussen 1773 en 1782 ongeveer 35 tot 60 gulden per schippond kost
te, betaalde Hylke voor heden en codille meestal maar 15 tot 20 gulden per 
schippond. 

Een andere factor van belang vormde uiteraard het aanbod. Bij gebrek aan 
gegevens over de hennepoogsten in de landen aan de Oostzee, is het moeilijk 
deze invloed naar waarde te schatten. Wat betreft de jaarlijkse cyclus is het 
aannemelijk dat de prijzen vlak na de oogst (als deze goed was), dus in augustus 
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en september, het laagst waren. Deze veronderstelling wordt in grote lijnen 
bevestigd door de prijstabellen die Posthumus in Nederlandsche prijsgeschiede-
nis (1943) voor Rigase en Petersburger reinhennep construeerde op grond van 
de Amsterdamse prijscourant.69 Augustus en september waren tevens de maan
den waarin Hylke het grootste deel van zijn hennepinkopen deed. 

De vraag naar hennep werd eveneens sterk beïnvloed door de politieke si
tuatie. Oorlog of oorlogsdreiging deed de vraag naar, en de prijzen van hennep 
en touw sterk stijgen. In deze situatie hingen prijsstijgingen niet alleen samen 
met een groeiende vraag maar ook met de hoge vrachtprijzen, die de interna
tionale handel in tijden van oorlog kenmerkten. 

Hylke Jans' ondernemen werd door verschillende internationale conflicten 
beïnvloed. Eén ervan was de Zevenjarige Oorlog (1756-1763). De Republiek 
slaagde erin tijdens dit geschil neutraal te blijven. Historici zijn het er niet over 
eens of de Zevenjarige Oorlog nu wel of niet als een periode van bloei voor de 
Nederlandse handel en scheepvaart moet worden bechouwd.70 De scheep
vaartbewegingen tussen de Oostzee en de Republiek waren in deze jaren niet 
omvangrijk. Ondanks haar neutrale vlag brachten de Engelsen in deze periode 
veel koopvaardijschepen van de Republiek op. Haar oorlogsvloot was niet 
groot genoeg om de koopvaarders tegen kaapvaart te beschermen. Sommige 
kooplieden, onder wie Hylke Jans, verrijkten zich desondanks in deze jaren. 
Brieven doen vermoeden dat de broers in deze jaren goederen als masten, hout 
en hennep naar Frankrijk verzonden. Dit was een uiterst risicovolle onderne
ming waaraan met een beetje geluk veel te verdienen viel. Aangezien deze goe
deren door de Engelsen als contrabande werden beschouwd, bestond steeds 
het gevaar dat de gehele lading zou worden geconfisqueerd. Een Franse han
delsrelatie in Cherbourg schreef de broers aan het begin van de oorlog, naar 
aanleiding van een partij te leveren masten, hoe zij dit risico door middel van 
valse vrachtbrieven zouden kunnen omzeilen: 'ik denk dat men se sou nog wel 
kennen besorgen als men de connissementen op Spanjen of Poortugaal. De En
gelse souden se wel laaten passeere en gij kunde de regte conseminten stont ter 
lande stuwen7.11 

Een beetje internationale onrust was vaak al voldoende om de prijzen van 
hennep enorm te doen stijgen. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1770 en 1771, 
ten gevolge van spanningen in de Engelse en Spaanse Amerikaanse koloniën. 
De handige koopman wist terstond van dergelijke ontwikkelingen te profite
ren. Zo ook Hylke Jans, die in januari 1771 aan een cargadoor in Sint Peters
burg kon berichten:'Ik heb nog een mooy voordeeltje op 't klein partaitje hennip 
gehat dat door Schipper Binses gebragt is, dat denkelijk door de verschillen tus
sen Engeland en Spanje is ontstaan, waar door de hennip hier sterk begon te rey-
sen..:.11 

Het enige internationale conflict dat een aantoonbaar negatieve invloed op 
Hylkes hennephandel en -transport had, was de Vierde Engelse oorlog (1780-
1784). Hoewel de Engelsen op verschillende fronten tegelijk vochten, wisten 
zij de internationale handel van de Republiek gedurende de eerste oorlogsja
ren vrijwel geheel stil te leggen. De Staten-Generaal had jarenlang over uit
breiding van de vloot gedelibereerd, maar tot de bouw van nieuwe schepen was 
het nog niet gekomen. De Republiek ging dus slecht voorbereid de oorlog in.73 

Op het moment dat de oorlog uitbrak lag een deel van Hylkes schepen in 
Frankrijk. Eén schip bevond zich in de Oostzee. Enkele schepen bevonden 
zich in de Republiek en wachtten op konvooiering. Hylke had niet veel geluk 
tijdens deze oorlog. In februari 1781 waren al drie van zijn schepen door de 
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Engelsen opgebracht.74 In augustus 1781 bevond zich bovendien één van zijn 
schepen in het konvooi dat op weg naar de Oostzee bij de Doggersbank met de 
Engelsen slaags raakte.73 

De Kingma's deden aanvankelijk niet aan vlagwisseling. Hylke wist zelf niet 
goed wat hij van dergelijke praktijken moest denken en zijn zoon Marten durf
de het niet aan.76 De vrachtprijzen waren in 1781 bijzonder hoog77 en daarom 
was het des te ellendiger dat er niet kon worden gevaren. Om verdere verliezen 
te voorkomen besloot Hylke in 1781 een aantal schepen waarvoor hij boek
houder was en waar hij zelf een groot part in had, te verkopen. Hoewel hij rede
lijke prijzen voor de schepen kreeg, had hij daar spoedig spijt van.78 Aan het 
eind van datzelfde jaar ontdekte hij namelijk hoe makkelijk het was, door mid
del van schijnverkopen aan buitenlandse papieren te komen. Hylke bracht de 
schepen die hem nog restten officieel op naam van een Vlaming uit Gent, die 
tegen twee procent van de opbrengst van de vrachtgelden zijn naam uitleen
de.79 

Het is helaas niet goed mogelijk op grond van de door Hylke betaalde en in 
brieven vermelde vrachtprijzen de conjunctuur van de transportmarkt te re
construeren. Ten eerste betreffen de gegevens steeds verschillende trajecten. 
Bovendien zijn de condities omtrent het aantal door de bevrachter betaalde 
ligdagen in de haven en de hoogte van het kaplaken meestal onbekend. Het is 
dus slecht te beoordelen welke vrachtprijzen onderling vergelijkbaar zijn. De 
invloed van oorlogen op de vrachtprijzen kan dan ook niet worden gemeten. 
Hier moet worden volstaan met de vermelding, dat de fluctuaties in de vracht
prijzen binnen een jaar sterk en veelvuldig waren. Het is goed mogelijk dat de
ze groter waren dan de verschillen tussen de gemiddelden per jaar. 

Het aandeel van transportkosten in de aankoopprijs van hennep daarente
gen, is wel te bepalen. Bij de tussen 1767 en 1782 in Riga of Sint Petersburg 
gekochte partijen hennep besteedde Hylke 9 tot 17% van de voor een partij tot 
in het pakhuis gemaakte kosten aan vrachtgelden. Voor de uit Koningsbergen 
geïmporteerde hennep was dit 6 tot 11%. Het in de Oostzee voor de hennep 
betaalde bedrag bedroeg ongeveer 65 tot 80% van de totale kosten. 

Zou Hylke nu veel duurder uit zijn geweest als hij de hennep niet zelf zou 
hebben geïmporteerd maar deze steeds in Amsterdam zou hebben gekocht? 
Voor de jaren 1773-1782 kan een vergelijking worden gemaakt tussen de prijs 
voor Petersburger en Rigase reinhennep, zoals Posthumus deze in Nederland-
sche prijsgeschiedenis (1943) voor de Amsterdamse goederenmarkt recon
strueerde, en de door Hylke betaalde prijs, voor hennep van dezelfde kwali
teit. Met de door Hylke betaalde prijs, wordt hier bedoeld de prijs 'tot in het 
pakhuis', inclusief alle onkosten. Uit deze vergelijking, weergegeven in figuur 
2, blijkt dat Hylkes inkoopprijs van hennep inderdaad vrijwel altijd enkele gul
dens per schippond onder de gangbare Amsterdamse marktprijs lag. Hylkes 
voordeel was in werkelijkheid nog groter. Door de hennep in Friesland te laten 
lossen bespaarde hij immers het vrachtgeld voor het traject Amsterdam-Mak-
kum. 

Wat betreft de verkoopprijs van hennep richtte Hylke zich volgens eigen zeg
gen naar de Amsterdamse prijscourante Door niet meer dan de daarin vermel
de prijs te vragen, hoopte hij Friese afnemers, die de vrachtkosten van Am
sterdam naar Makkum wilden besparen, aan zich te binden. 

Voor vrijwel alle tussen 1767 en 1782 verhandelde partijen hennep zijn de in-
en verkoopprijzen bekend.81 De hennep werd met winsten van 8 tot 79% van de 
inkoopprijs verkocht. Deze beide uitersten waren uitzonderlijk. In het eerste 
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Fig. 2. Jaarlijks gemiddelde van de door Hylke Jans betaalde prijs per schippond 
reinhennep, versus jaarlijks gemiddelde prijs zoals vermeld in Posthumus' analyse van 
de 'Amsterdamse Prijscourant', 1773-1782, afgerond op guldens. Bron: RAF, 
Bedrijfsarchief Kingma, inv.nrs. 763, 845; Posthumus, Nederlandsche 
prijsgeschiedenis I, 301, 304. 

geval ging het om de verkoop van hennep die al enkele jaren in het pakhuis had 
gelegen. Het laatstgenoemde percentage betrof een partij natte hennep, die 
afkomstig was uit een gestrand schip. Na een relatief kleine investering in ar
beidsloon voor drogen en sorteren bracht zo'n partij veel op. In 1776 kocht 
Hylke nog eens een hoeveelheid natte hennep, waarop hij opnieuw een enor
me winst maakte.82 Het 'gewone' rendement schommelde echter steeds tussen 
de 15 en 30%. 

119 



3. De touwslagerij 

3.1. De bouw 
In het voorjaar van 1773 begon Hylke met de aanleg van een lijnbaan in Mak-
kum. Er zijn geen brieven bewaard gebleven waaruit zijn drijfveren direct blij
ken maar het is niet moeilijk er naar te raden. Gezien zijn activiteiten in de 
partenrederij kon Hylke op een bepaalde, nog nader te bespreken 'basisafzet' 
voor zijn touwslagerij rekenen. De Kingma's hadden door hun partenbezit bo
vendien de mogelijkheid relatief goedkoop hennep en teer in te slaan. Wan
neer zij deze produkten op eigen schepen lieten vervoeren waren de transport
kosten immers relatief laag: een deel van de betaalde vrachtgelden vloeide bij 
de jaarlijkse uitdeling terug in eigen zak. Hennep en teer waren daarenboven 
produkten waarmee Hylke door en door vertrouwd was omdat hij ze in het ver
leden dikwijls voor de handel had ingekocht. 

Was Hylkes kennis van de grondstoffen gedegen, van het touwslagersbedrijf 
wist hij weinig. Bij de aanschaf van de kachels voor de lijnbaan moest hij zijn 
Amsterdamse leverancier dan ook bekennen: 'ik geen regt dinkbeelt van sulke 
kaggels hebbende, weet ik Ue dies aangaende geen instruxje te geewen'.83 

De totale kosten van de aanleg van de lijnbaan bedroegen ruim 3000 gulden. 
De grootste uitgaven deed Hylke voor de grote teerketel en aan de timmerman 
voor materiaalkosten en arbeidsloon.84 In vergelijking met de waarde van het 
onroerend goed dat Hylke reeds bezat, was zijn initiële investering in de touw
slagerij betrekkelijk gering. Anders dan de oliemolen verzekerde hij de lijn
baan dan ook niet. 

Ondanks zijn al vrij hoge leeftijd speelde Hylke een actieve rol bij de aanleg 
van het nieuwe bedrijfje. Hij maakte zelf verscheidene bouwtekeningen. Eén 
van de tekeningen is hier afgebeeld. Hoewel het niet zeker is of het hier om de 
definitieve bouwtekening gaat, kan worden verondersteld dat de lijnbaan er 
ongeveer als volgt uit zal hebben gezien. 

\ 

Afb. 2. Bouwtekeningen (1773) van de touwslagerij, door Hylke Jans zelf gemaakt. 
Bron: RAF, Bedrijfsarchief Kingma, inv.nr. 842. 
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Het hele complex was bij benadering 27,5 meter lang.83 Aan de achterkant 
van het gebouw (op de tekening rechts) strekte zich een stuk grond uit waar 
zich het baanpad bevond. Voorin het gebouw was een klein woonhuis inge
richt, bestaande uit een kamer met een oppervlakte van ongeveer 32 vierkante 
meter, inclusief twee bedsteden en een provisiekast. Hierin was de meester
knecht van de touwslagerij gehuisvest. Vanuit de woonkamer had men toegang 
tot het portaal. Bovendien was er deur in de kamer naar de loods waarvandaan 
men de eigenlijke lijnbaan kon betreden. 

3.2. De produktie 
Aan de hand van de afgebeelde tekening volgt nu een korte toelichting op het 
produktieproces. Wanneer de hennep in de touwslagerij aankwam was hij al 
geroot, gedroogd en gebraakt of geschild en soms ook gehekeld. Meestal he
kelde men de hennep op de eigen lijnbaan in het (op de tekening niet goed 
zichtbare) hekelhok. Deze bewerking bestond in feite uit niets anders dan het 
kammen van de hennep. De vezels van de plant werden hierbij tot nog fijnere 
vezels gespleten. Vuil en houtachtige stukjes in de hennep scheidde men op 
deze manier af. Bovendien kwamen de vezels hierdoor alle in dezelfde richting 
te liggen zodat ze goed te spinnen waren.86 

Na het hekelen spon men de hennep tot een draad, kabelgaren genoemd. Dit 
gebeurde met behulp van een spinnewiel. Doorgaans werd het draaiende ge
houden door een jongen, maar het kwam ook wel voor dat daar een paard voor 
gebruikt werd.87 Hoewel er in 1781 één keer een post in Hylkes onkostenboek 
verschijnt 'voor 't peen van /Ine'88, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Kingma's 
een paard voor dit doel aanwendden. Aangezien Hylke in de negen bestudeer
de jaren maar één keer huur voor een paard betaalde, neem ik aan dat het 
paard diende om touw te transporteren. Om nu op het spinnen terug te komen: 
terwijl een jongen het wiel in beweging hield, spon een man met een baal hen
nep onder de arm, langzaam achteruit lopend, een draad. Deze draad draaide 
hij rechtsom. 

Vervolgens draaide men verschillende kabelgarens samen linksom tot stren
gen. Het vervaardigen van strengen kon met twee mensen gebeuren. De stren
gen werden dan weer rechtsom gedraaid tot een touwwerk dat men wantslag 
noemde. Een aantal touwen wantslag kon dan eventueel weer samen linksom 
tot kabelslag worden gedraaid. Het uiteindelijke touw had een lengte van onge
veer tweederde van de oorspronkelijke lengte van de kabelgarens.89 Het spin
nen van garens en het slaan van touwen vond plaats in de lengte van de baan en 
waarschijnlijk ook deels buiten. 

Een deel van de aldus gefabriceerde touwen onderging geen verdere bewer
king. Het merendeel van de in Hylkes lijnbaan geslagen touwen was bedoeld 
voor het gebruik op schepen en moest worden geteerd om het tegen rotting te 
beschermen. Het teerproces is op de bouwtekening goed te volgen. Eerst stop
te men het touw in een oven ,'de stoof f, opdat het droog en dus makkelijk voor 
teer doordringbaar werd. Vervolgens deed men het touw in de teerketel. Na 
geruime tijd haalde men het touw uit de ketel en legde men het en in de koel-
bak, waar de overtollige teer kon weglopen. We zien op de tekening dat de 
uitgelekte teer opgevangen werd, misschien voor hergebruik? Als het geteerde 
touw droog was, draaide men het nog een keer stevig aan, waardoor het teer 
een laagje vormde aan de oppervlakte van het touw. Tenslotte werd het touw 
op schijven gerold om het zo op te slaan.90 
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In Hylkes touwslagerij werden vele soorten touw geslagen. Het touw was 
vrijwel altijd van hennep gemaakt. Slechts één keer in de hier bestudeerde ja
ren fabriceerde men een touw van een ander materiaal, namelijk van paarde -
haar dat door de klant zelf geleverd was.91 Het verkoopboek van de touwslage
rij vermeldt niet altijd van welke soort hennep een verkocht touw was gemaakt. 
Bij de grote leveranties ontbreken gegevens hieromtrent echter bijna nooit. 
Zodoende is het mogelijk iets te zeggen over de relatie tussen de kwaliteit van 
de hennep en het doel waarvoor men een touw gebruikte. Het grootste deel 
van het staand touwwerk van schepen - dit diende ter verstaging van de masten 
en dergelijke - , werd van reinhennep uit Koningsbergen, Sint Petersburg of 
Riga gemaakt. Voor de grote ankertouwen employeerde men eveneens de bes
te kwaliteit hennep. Voor het lopende touwwerk - waarmee de zeilen bediend 
werden - gebruikte men dikwijls minder goede hennep.92 

De geproduceerde touwen varieerden enorm in lengte en gewicht. De groot
ste en zwaarste touwen waren de kabels die dienden om zware ankers (twee per 
schip) uit te werpen. Deze touwen sloeg men standaard op ongeveer 150 vaam, 
dus op zo'n 255 meter. De dikte en het gewicht waren afhankelijk van de af
meting van het schip. Voor de kof schepen van Hylke varieerde de omtrek van 
de ankertouwen van 10 tot 13 duim, dus zeg maar 24 tot 31 centimeter. Het 
gewicht van een dergelijk touw bedroeg 2500 tot een dikke 4000 pond.93 De 
zware kabels die Hylke in 1781 en 1782 voor de oorlogsschepen van de Ad
miraliteit van Harlingen liet slaan, waren nog veel dikker en zwaarder.94 Men 
kan zich wel voorstellen dat twee van dergelijke touwen een enorme ballast 
voor een schip hebben betekend. 

In Hylkes touwslagerij werden niet alleen nieuwe touwen gemaakt, men ver
richtte er bovendien reparaties. In 1776 berekende Hylke aan de rederij van 
het schip De Catharina en Debora bij voorbeeld ruim 14 gulden arbeidsloon 
'om 't swaar touw de vijllagie te verhelpen en 't weer bij malkander draayn'.95 

Wanneer de grootste touwen versleten waren, werden er vaak weer nieuwe, 
dunnere touwen van geslagen. Het aldus gefabriceerde touwwerk noemde men 
'opslagen' touw.96 Het kwam ook wel voor dat men van het oude touw het hart 
van een nieuw groot touw maakte. 

3.3. De werknemers 
Voor de periode vanaf de oprichting van de touwslagerij tot en met december 
1789 zijn gegevens over de in het bedrijf uitbetaalde lonen bewaard gebleven. 
Zo is per persoon het wekelijks betaalde loon genoteerd, alsmede het aantal 
gewerkte dagen. Wanneer we die cijfers analyseren, komen we uit op het vol
gende. 

In de jaren 1774 tot en met 1782 was de lijnbaan 295 tot 303 dagen per jaar in 
bedrijf. Op zondag lag het werk stil. Aangezien men 's avonds vaak doorwerkte 
kwam het wel voor dat Hylke in een week in plaats van voor 6 gewerkte dagen, 
voor 7 3/4 dag uitbetaalde.97 De touwslagerij kende geen vakanties, vorstverlet 
of vrij wegens hitte. Alleen rond Pasen, Kerstmis en de jaarwisseling lag het 
werk gedurende enkele dagen stil. Geen enkele werknemer werkte alle dagen 
waarop de touwslagerij in bedrijf was. Sommige knechten werkten alleen in de 
winter een aantal weken, terwijl zij in de zomer op het land werkten of op zee 
voeren. Een volwassen man die alle seizoenen in dienst was, haalde echter ge
middeld wel zo'n 280 werkdagen per jaar. Met andere bedrijfstakken vergele
ken was zo'n aantal in de tweede helft van de achttiende eeuw overigens niets 
bijzonders.98 
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Tabel 3: Naam, datum van geboorte en doop, religie en leeftijd bij in dienst treding en het eerstver-
diende loon van zestien identificeerbare werknemers van Hylke Jans' touw slagerij, 1773-1782. Bron -
nen: RAF, Bedrijfsarchief Kingma, inv.nr. 845; RAF, Doopboeken Hervormde gemeentevan Won-
seradeel 1713-1766 en 1766-1811 (inv.nrs. 809 en 810); RAF, Doop-, trouw-, en overlijdensboek 
Rooms-Katholieke parochie Wonseradeel 1724-1811 (inv.nr. 834); RAF, Geboorte-, trouw-, en lid
matenboek Doopsgezinde gemeente Wonseradeel, 1668-1669, 1740-1859 (inv.nr. 832). 

Kaam 

Daniels. Andries 
Durks. Marten 
Gabcs. Jelte 
Jans, Jarig 
Klaases. Rieurd 
Sybrens. Aukc 
Willems, Uilke 

Aukes. Sybren 
Haukes. Dirk 

Haukes, Pieter 

Haukes. Thomas 

Hermans. Gerrit 

Hogendorp, Johannis 
Hoitcs. Jan 

Tiebbes, Haye 

Tieerds. Douwe 

Geboorte, doop' 

25. 30-4 1769 
23-10.18-11 1764 
20-5 1770 
23-10 1768 
25-12 1763. 1-11764 
9, 12-10 1766 
11-6 1764 

5. 8-111744 
7-7 1757 

7-4 1760 

1-9 1762 

20-5 1742 

7-12 1758 
15-5 1739 

7-6 1735. Exmorra 

18-7, 8-8 1765 

Religie 

Ned.Herv. 
Ned.Herv. 
Ned.Herv. 
R.K. 
Ned.Herv. 
Ned.Herv. 
Ned.Herv. 

Ned.Herv. 
R.K. 

R.K. 

R.K. 

Ned.Herv. 

Ned.Herv. 
R.K. 

R.K. 

Ned.Herv. 

Leeftijd 

8 jaar 
9 jaar 
8 jaar 

10 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
9 jaar 

31 jaar 
21 jaar 

18 jaar 

16 jaar 

31 jaar 

15 jaar 
35 jaar 

43 jaar 

16 jaar 

Eerste korte (K) 
en lange (L) loon2 

4 st/week 
6 st/week 
6 st/week 
7 st/week 
6 st/week 
7 st/week 
8 st/week 

5.10/week 
5 st/dag (K) 
8 st/dag (L) 
6 st/dag (K) 
7 st/dag (L) 
2 1/2 st/dag (K) 
3 st/dag (L) 
9 st/dag (K) 
12 st/dag (L) 
5 st/dag (K) 
9 st/dag (K) 
12 st/dag (L) 
9 st/dag (K) 
12 st/dag (L) 
3 st/dag (K) 
3 st/dag (L) 

1. Indien niet anders vermeld, vond de doop (onderstreept) plaats in Makkum. 
2. Voor de kleinste jongens die nog geen lang en kort loon verdienden is hier het eerst uitbetaalde 

loon vermeld. 

In de zomer (vanaf 5 maart) maakte men vanzelfsprekend per dag meer uren 
dan in de winter (vanaf 22 september). In het loon- en onkostenboek van de 
touwslagerij wordt nergens expliciet vermeld hoe lang er precies 's winters en 
zomers gewerkt werd. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat het perioden 
van respectievelijk van acht en twaalf uur betrof: de arbeidstijden die in andere 
takken van Hylke Jans onderneming gedurende deze seizoenen aangehouden 
werden." 

Hylke en zijn jongste zoon Marten coördineerden zelf de inkopen en de gro
te verkopen van de touwslagerij. Zij hielden bovendien de loonadministratie 
bij. Een meesterknecht gaf leiding aan het dagelijks werk in de touwslagerij. In 
de periode tussen november 1773 en januari 1783 werd deze functie achtereen
volgens door twee personen bekleed. Over de achtergrond van de eerste mees
terknecht, Jouke Pieters, die tot en met december 1775 als baas fungeerde, is 
helaas niets bekend. Aangezien hij in de doop-, trouw- en begraafboeken van 
Wonseradeel100 niet terug te vinden is en hij ook niet als lidmaat van de doops
gezinde kerk te boek staat, lijkt het waarschijnlijk dat hij van elders kwam. De 
meesterknechts die de Kingma's in dienst namen, waren dikwijls afkomstig uit 
één van de Friese steden, waar zij al jarenlang ervaring in de betreffende be-
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drijfstak hadden opgedaan.101 Kennelijk diende de meesterknecht een vakman 
te zijn en moest deze soms van ver komen. 

De tweede meesterknecht, Sybren Aukes, die in ieder geval tot en met de
cember 1786 aan het bedrijf verbonden was, stamde uit een Makkumer touw
slagersfamilie. Zijn grootvader, eveneens Sybren Aukes geheten, noemde zich 
meester-lijnslager bij zijn huwelijk in 1710.102 Ook hij was gevestigd in Mak-
kum. In tegenstelling tot zijn kleinzoon was hij dus een zelfstandig onderne
mer. Na zijn overlijden zette zijn vrouw het bedrijf voort. Hylke en zijn broers 
onderhielden in ieder geval vanaf 1747, maar misschien ook al eerder, com
merciële contacten met haar. De broers leverden hennep voor haar lijnbaan en 
bestelden regelmatig touw voor hun schepen bij haar.103 Vanaf de jaren '50 be
gon Auke Sybrens, de vader van Hylkes toekomstige meesterknecht, steeds 
vaker namens zijn moeder op te treden. De contacten tussen Hylke en Auke 
bleven niet beperkt tot wederzijdse leveranties maar betroffen ook de rederij. 
Vanaf de jaren '50 betaalde Hylke met scheepsparten voor Aukes leveranties 
van touw aan schepen waar Hylke boekhouder van was. Daarnaast trad Auke 
zelf, in ieder geval vanaf 1769, als boekhouder op van rederijen waarin Hylke 
als medereder participeerde.104 We kunnen wel aannemen dat Sybren Aukes, 
die in januari 1776 op eenendertig]arige leeftijd tot meesterknecht in Hylkes 
lijnbaan werd aangesteld, het vak geleerd had in het bedrijf van zijn vader. 

Met de meesterknecht sloot Hylke zodra deze in dienst trad, een overeen
komst over arbeidsvoorwaarden en salaris. Soms noteerde hij de gemaakte af
spraken in het loon- en onkostenboek van de touwslagerij. Hylke kende de 
nieuwe meesterknecht een vast weekloon toe dat onafhankelijk was van het 
aantal gewerkte dagen per week en van het aantal gewerkte uren per dag. Jou-
ke Pieters verdiende 4 gulden en 15 stuivers per week, dus zo'n 16 stuivers per 
dag. Sybren Aukes toucheerde aanvankelijk jarenlang 5 gulden en 10 stuivers 
per week, vanaf september 1781 zelfs enkele jaren 6 gulden per week, ofwel 20 
stuivers per dag, om in juni 1784 terug te vallen tot 5 gulden per week. De beide 
meesterknechts hadden een vrije woning bij de touwslagerij, terwijl ze twee be
lastingen door de Kingma's betaald kregen, te weten het reëel en het schoor-
steengeld.105 De schommelingen in het loon van Sybren Aukes zijn goed te ver
klaren. De aanzienlijke opslag die hij in 1781 kreeg, had hij te danken aan het 
feit dat Hylke Jans er in was geslaagd een belangrijke opdracht, een 'commisje 
van twee swaar touwen', van de Admiraliteit te Harlingen binnen te halen. Sy
bren kreeg loonverhoging 'om wat toe te zien dat alles wel en zuwer wierde ge
maakt'.106 De loonsverlaging van 1784 had waarschijnljk te maken met de af
name in de afzetmogelijkheden waar het bedrijf omstreeks die tijd mee te ma
ken kreeg. 

Om inzicht te krijgen in de manier waarop het werk van de meesterknechts in 
de touwslagerij gewaardeerd werd, zullen we eerst hun verdiensten vergelijken 
met hetgeen de bazen in andere bedrijven van Hylke Jans betaald kregen. Aan
gezien de lonen in de achttiende-eeuwse nijverheid zich kenmerken door een 
grote mate van starheid107, vormt de omstandigheid dat bij gebrek aan gege
vens over de jaren '70 moet worden vergeleken met lonen, die betaald werden 
in de jaren '50, '60, en '80, menen we, geen bezwaar. Het loon van de meester
knechts in de zeilmakerij (in de jaren '50 en '60), in de blok- en mastmakerij (in 
de jaren 80), en in de smederij (in de jaren '80) bedroeg steeds 5 gulden en 5 
stuivers tot 5 gulden en 15 stuivers per week.108 Deze lonen waren dus ongeveer 
even hoog als dat van de meesterknecht van de touwslagerij. Het loon van de 
baas van de scheepswerf was een beetje hoger dan dat van de anderen. Kenne-

124 



lijk verwachtte men van hem meer technische vaardigheden, of misschien be
schouwde men zijn werk als zwaarder of verantwoordelijker. 

Tussen de lonen van Hylkes meesterknechts en die van de meesterknechts 
van de lijnbaan van de Admiraliteit van Amsterdam bestonden eveneens dui
delijke overeenkomsten. In Amsterdam verdienden de meesterknechts 's win
ters 17 stuivers en 's zomers 19 stuivers daags.109 Jouke en Sybren ontvingen, 
zoals we zojuist vermeldden, 16 tot 20 stuivers. 

Het is moeilijk vast te stellen waaruit nu precies de werkzaamheden van de 
meesterknecht bestonden en hoe zelfstandig hij mocht handelen. De meester
knecht gaf niet alleen leiding aan andere werknemers maar werkte bovendien 
zelf mee bij het slaan van touw. Hij was gemachtigd kleine hoeveelheden touw 
en teer te verkopen en kon zonder vooroverleg oud touw inkopen.110 Tevens 
leidde hij potentiële klanten rond die het voorradige touw wilden bezichti
gen.111 Verder zal hij wel invloed hebben gehad op de benoeming van nieuwe 
vaste en tijdelijke werknemers. Het kan tenslotte geen toeval zijn, dat zowel 
van Jouke als van Sybren verschillende familieleden in de lijnbaan werkzaam 
waren! Beiden hadden er een zoon in vaste dienst; twee neven van Sybren 
werkten dagelijks in de touwslagerij, en bij grote drukte zette Jouke zijn vrouw 
in terwijl Sybren soms een broer en een zwager opriep.112 Joukes vrouw was 
overigens de enige vrouw die in de door ons bestudeerde negen jaren in de lijn
baan werkzaam was. 

Naast de meesterknecht waren er steeds 6 à 12 mannen en jongens bij de lijn
baan in vaste dienst.113 In vergelijking met de andere bedrijfjes van de Kingma's 
was dit nogal veel. Alleen de scheepswerf telde meer werknemers. Afgezien 
van de twee bazen werkten tussen 1773 en 1783 niet minder dan 44 arbeiders in 
vaste dienst bij de touwslagerij. Verschillende van hen kwamen uit zeevarende 
families. Dikwijls hadden zij verwanten onder de bemanningsleden van sche
pen waar de Kingma's de boekhouding van verzorgden, of die in één van de 
andere bedrijven van de firma werkten. Sommige families leverden meerdere 
werknemers voor de lijnbaan. Onder die werknemers waren zowel katholieken 
als protestanten. Doopsgezinden hebben we niet kunnen identificeren. 

Net als met de meesterknechts trof Hylke met de andere vaste werknemers 
(of met hun ouders, als zij heel jong waren) een akkoord over loon en arbeids
voorwaarden. Terwijl hij voor sommige takken van zijn onderneming de af
spraken altijd uitgebreid in de loonboeken vastgelegde, noteerde Hylke deze 
voor de touwslagerij slechts incidenteel en beknopt. Om toch een goede indruk 
te geven van de aard van dergelijke overeenkomsten, geven we hier enkele 
voorbeelden met betrekking tot de zeilmakerij. Voor alle bedrijven geldt dat 
uit de contracten een bijna vaderlijke aandacht voor de individuele omstandig
heden van de werknemer spreekt. Zo kwam Hylke Jans eind 1761 met zijn 
buurman, de bierbrouwer Arnoldus Brouwer, overeen 'oowersijn soonJohan-
nis, om bij mij op de winkel te dienen, midts vrijheit om deese win aawons op de 
school te gaan, en dan toekoomende soomer 3 à 4 maanden tot Schraadt op 
school te gaan'.114 Omstreeks dezelfde tijd sprak hij met de moeder van een ze
kere Aant Abels af dat haar zoon bij hem in de zeilmakerij zou komen werken 
'voor een jaar (...) voor week 28 st. een pak linnen kleeren en een seildoeken 
broek en Makkumer merk een seste halff }15 

3.4. Loonontwikkeling 
Van 34 van de 46 werkneniers (de meesterknechts meegerekend) die tussen 
1773 en 1783 in de lijnbaan werkten is een achternaam of patroniem bekend. 
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Met behulp van de registers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Mak-
kum bleek het voor zestien van hen mogelijk, de leeftijd op het moment van 
indiensttreding te achterhalen (zie tabel 3). Duidelijk is dat er hele jonge kinde
ren bij zaten. Het was geen uitzondering wanneer een jongen met acht jaar be
gon te werken. De kleine jongens verdienden weinig: 1 of 2 stuivers per dag. 
Gedurende het hele jaar kregen zij elke week hetzelfde loon. Hylke herzag de 
lonen van de jongens ieder jaar omstreeks het begin van de zomerdagen. Naast 
hun loon kregen werknemers die jonger waren dan ongeveer 21 jaar één tot 
drie keer per jaar 5 of 6 stuivers extra. Deze premie werd uitgedeeld ter gele
genheid van de jaarmarkt, de belangrijkste christelijke feestdagen, of de jaar
wisseling. In het laatste geval werd de toelage ' hagjegeld,nb genoemd, en was 
dus bedoeld om een stuk vlees te kopen. De jongste kinderen werkten meestal 
iets minder lang dan de grotere jongens en volwassen mannen. Hun voornaam
ste werk was het draaien aan het wiel terwijl de volwassenen garen sponnen of 
lijnen draaiden. Verder moesten ze de baan vegen en schoonmaken, touw 
splitsen en helpen bij het prepareren van de hennep.117 

In de lijnbaan van de Admiraliteit van Amsterdam werkten ook kinderen. 
Deze verdienden 3 tot 6 stuivers per dag118, beduidend meer dus dan de Friese 
jongens. Het is echter niet bekend hoe oud de Amsterdamse jongens waren, 
zodat we geen uitspraken kunnen doen over een eventueel verschil in loonni
veau tussen Amsterdam en Friesland. 

Met jongens van ongeveer vijftien jaar of ouder, en met volwassen mannen 
werd een 'lang' dagloon voor de zomerdagen en een 'kort' dagloon voor de 
winterdagen afgesproken. Het korte loon bedroeg meestal ongeveer 75 tot 
80% van het lange loon. Een volwassen man in vaste dienst verdiende over het 
algemeen een winterloon van 9 tot 11 stuivers en een zomerloon van 12 of 13 
stuivers per dag. Voor bepaalde taken betaalde Hylke Jans soms ook stukloon 
of een loon naar verwerkt gewicht. Dit was het geval bij het teren van touw en 
het met de hand maken van kleine touwtjes. Wanneer er heel hard gewerkt 
moest worden, betaalde hij ook een stukloon voor gesponnen garens van een 
bepaalde lengte en dikte.119 De extra verdiensten uit stukloon bedroegen niet 
meer dan enkele stuivers per week. 

Net als de lonen van de meesterknechts kunnen de verdiensten van de touw-
slagersknechts vergeleken worden met de in Hylkes andere bedrijven uitbe
taalde lonen. Hier blijken opmerkelijke verschillen te bestaan. In vrijwel alle 
bedrijven verdienden de knechts meer dan in de touwslagerij. In de smederij 
kon een volwassen man 16 stuivers per dag krijgen, in de mast- en blokmakerij 
15 stuivers, en 's zomers in de scheepswerf wel 30 stuivers! Alleen in de zeilma
kerij was het loon van een volwassen knecht even laag als in de lijnbaan.120 Een 
en ander wekt de indruk dat touwslagerswerk niet hoog gewaardeerd werd. 

Deze impressie wordt nog eens versterkt wanneer we de lonen van inciden
teel voor een dag geëngageerde sjouwers in de vergelijking opnemen. Deze 
verdienden in de winter op z'n meest 9 stuivers per dag maar in de zomer kon 
hun loon oplopen tot 16 stuivers.121 Een touwslagersknecht met ruime ervaring 
in zijn vak verdiende 's zomers dus minder dan een ongeschoolde dagloner. 
Dat de zomerlonen voor sjouwers zo hoog waren vond zijn oorzaak in de grote 
vraag naar arbeidskrachten in de hooi- en oogsttijd.122 De touwslagersknechts 
hadden ten opzichte van de sjouwers natuurlijk het voordeel dat zij een vaste 
baan hadden. 

De beloning van de knechts in de lijnbaan van de Admiraliteit van Amster
dam was eveneens hoger dan die van Hylke Jans' touwslagersknechts. In Am-

126 



Afb. 3. Diverse werkzaamheden in een touwslagerij, waaronder het slaan van een touw 
met behulp van het grote wiel. Illustratie uit 'Encyclopédie ou dictionnaire raisonnée' 
(Genève, J.C. Pellet, 1777-1779). 

sterdam ontving een volwassen werknemer een kort loon van 14 stuivers per 
dag en een lang loon van 16 stuivers. Bovendien kregen ze net als in Makkum 
voor bepaalde werkzaamheden een stukloon uitbetaald.123 Het is opmerkelijk 
dat, terwijl de lonen voor meesterknechts in de Amsterdamse lijnbaan en de 
touwslagerij van Hylke Jans ongeveer even hoog waren, de lonen van de 
knechts in Amsterdam zo veel hoger waren dan in Makkum. Wellicht waren de 
werknemers die in staat waren als meesterknecht te dienen, in Friesland dun 
gezaaid en konden zij zodoende hun eisen stellen. Het is echter ook mogelijk 
dat door een grotere mate van mobiliteit onder de hoger geschoolde arbeiders 
in de achttiende eeuw minder uitgesproken regionale verschillen bestonden in 
loonniveau dan onder de minder goed onderlegden. 

Tenslotte waren er zo nu en dan ook nog enkele tijdelijke krachten werk
zaam in de lijnbaan. Om een ankertouw te slaan of een want te maken volstond 
de normale bezetting niet. Soms huurde Hylke bij zo'n gelegenheid wel vijftien 
man extra in. Veel van deze lieden hadden al eens in de lijnbaan gewerkt of 
waren familie van een vaste knecht. Het loon van de tijdelijke werknemers was 
enkele stuivers lager dan dat van de knechts in vaste dienst. 

Bij grote projekten werkten ook vaak werknemers mee van de andere be
drijven van de Kingma's, vooral als daar op dat moment weinig te doen was. 
Dirk 'blokmaker', de meesterknecht in de blok- en mastmakerij, werd bijvoor
beeld regelmatig op de lijnbaan ingezet.124 Naast zijn vaststaand weekloon van 
5 gulden en 5 stuivers kreeg hij voor zijn hulp in de lijnbaan enkele stuivers 
extra. Er trad hier dus een synergisch effect op. Doordat Hylke verschillende 
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bedrijven had, was het rendement van het door hem betaalde arbeidsloon ho
ger dan bij ondernemers die maar één bedrijf exploiteerden. 

Aangezien van een aantal werknemers van Hylkes lijnbaan de leeftijd be
kend is en sommige van hen gedurende een groot aantal jaren in de touwslage-
rij werkzaam waren, is het mogelijk iets te zeggen over de loonontwikkeling in 
samenhang met leeftijd en ervaring125. Uit de analyse van de lonen van de 
twaalf jongste identificeerbare werknemers blijkt dat de sterkste leeftijdsaf-
hankelijke loonstijging tussen dertien- en zeventienjarige leeftijd plaatsvond. 
Vanaf ongeveer zeventien jaar kon een jongen met ruime ervaring het loon van 
een volwassene verdienen. Had een ervaren knecht eenmaal de volwassen leef
tijd bereikt, dan vonden er nauwelijks meer veranderingen in het loonniveau 
plaats. Alleen in 1782, bij het werk aan de opdrachten van de Harlinger Ad
miraliteit werden tijdelijk de lonen van de volwassen knechts verhoogd.126 

Het was echter niet zo, dat het de touwslagersknechts geheel aan mogelijk
heden ontbrak om 'een carrière op te bouwen'. Binnen Hylkes bedrijf waren er 
dan wel geen perspectieven, een capabele knecht kon altijd proberen elders 
meesterknecht te worden. Zo werd in februari 1781 in het loonboek genoteerd: 
'Hebbende Ruurd met deese week zijn afscheid genoomen, en naa Staveren ge
gaan om aldaar op een kleine baan als meesterknecht te werken'.™ Genoemde 
Ruurd had op dat moment al meer dan zes jaar in Kingma's touwslagerij ge
werkt en zal, gezien het niveau van zijn loon bij binnenkomst in het bedrijf, 
daarvoor ook wel in het touwslagersvak werkzaam zijn geweest. 

Het is moeilijk de invloeden van ervaring en leeftijd op het loonniveau van 
elkaar te scheiden. Er zijn echter enkele gevallen aan te wijzen waarin dit wel 
mogelijk is. Het gaat hier om jongens die zich pas op latere leeftijd in het touw-
slaan begonnen te bekwamen. Dit gold voor de broers Thomas en Dirk Hau-
kes, die op respectievelijk zestien- en éénentwintigjarige leeftijd bij de touw
slagerij gingen werken. Dirk begon met een kort loon van 5 en een lang loon 
van 8 stuivers per dag; een loon dat een ervaren jongen van vijftien jaar ook kon 
verdienen. Gewoonlijk kreeg een jongen van Dirks leeftijd een volwassen loon 
uitbetaald, van 's winters 9 tot 11 stuivers en 's zomers 12 of 13 stuivers. Thomas 
verdiende de eerste winter 2,5 stuiver en de eerste zomer 3 stuivers per dag. 
Een jongen die van jongs af aan in de lijnbaan werkzaam was, ontving ditzelfde 
loon op zijn dertiende. Het duurde ongeveer 3,5 jaar tot de broers Haukes hun 
achterstand hadden ingehaald en evenveel gingen verdienen als hun leeftijd
genoten die al langer bij de touwslagerij werkten.128 We kunnen dus conclude
ren dat het ervaringsaspect een niet te verwaarlozen invloed had op het loonni
veau van de touwslagersknechts. 

De omstandigheden waarin gewerkt werd waren zeker niet altijd aange
naam. Hennep en touw geven veel stof af, hetgeen slecht is voor de luchtwe
gen. Het voortdurend inademen van teerdampen kan ook niet gezond zijn ge
weest. Wanneer er 's avonds werd gewerkt, gebeurde dit bij kaarslicht. Aange
zien hennep en touw zeer brandbaar zijn, was dit niet ongevaarlijk. Voor de 
innerlijke mens werd, zo is de indruk, wel goed gezorgd. Wanneer zware tou
wen moesten worden geslagen of als er moest worden schoongemaakt, werd 
jenever aan de knechts geschonken. Overdag werd gewoonlijk thee gedron
ken, een produkt waarvan de consumptie zich in de achttiende eeuw sterk uit
breidde.129 

3.5. De afzetmarkt 
Was de omvang van de inkoop van hennep al vrij onregelmatig verdeeld over 
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de bestudeerde jaren, voor de verkoop van touw gold dit misschien nog wel in 
sterkere mate. De schommelingen in de jaaromzet hingen nauw samen met de 
hoeveelheid schepen die Hylke op zijn scheepswerf liet bouwen. Het toetake
len van de op zijn werf gebouwde schepen verzorgde Hylke meestal zelf. Bij 
een nieuw uitgehaald kof- of galjootschip ging zo'n twee-, tot vierduizend gul
den en daarmee zo'n 11 tot 15% van de totale nieuwwaarde, in het touwwerk 
zitten.130 Vergelijken we deze bedragen met de in tabel 4 weergegeven jaarom
zet van de touwslagerij voor de jaren 1774-1782 (in 1773 werd er nog niets ver
kocht), dan blijkt dat het al dan niet bouwen van een schip 30 tot 60% op de 
jaaromzet kon uitmaken. 

Terwijl de waarde van de afzet grote fluctuaties kende, bleef, zo toont tabel 
4, de samenstelling van de afzetmarkt tot 1781 vrij stabiel. In alle jaren namen 
de rederijen waarin Hylke Jans als reder participeerde, zo'n 70 tot 95% van het 
verkochte touwwerk af. Het ging hier vaak om rederijen van schepen die op 
Hylkes werf waren gebouwd. De leveranties aan rederijen werden in het debi-
teurenboek meestal onder de naam van de schipper geadministreerd. Het was 
echter vrijwel altijd de boekhouder die namens de rederij betaalde. De boek
houder was eveneens degene die bepaalde welke touwslager de leveranties van 
touw mocht verzorgen. Op de afzet aan schepen waarvoor Hylke of zijn zoons 
zelf de boekhouding deden, kon de touwslagerij dus in elk geval rekenen. 
Waarschijnlijk gold dit tot op grote hoogte ook voor de afzet aan rederijen 
waarin Hylke een part had maar waarvoor hij niet zelf de boekhouding ver
zorgde. Afspraken over de toewijzing van leveranties werden doorgaans ge
maakt door de boekhouder en zijn medereders op het moment waarop de rede
rij werd aangegaan. 

Aan de andere takken van Hylkes eigen onderneming leverde de touwslage
rij ook touw. Vooral in de zeilmakerij werd nogal wat (dun) touw gebruikt. 
Door Hylkes activiteit in de scheepsbouw, in de partenrederij en in andere be-

Tabel 4: Jaarlijkse afzet van de lijnbaan van de Kingma 's, 1774-1782, afgerond op guldens en in 
procenten, afgerond op guldens en in procenten onderverdeeld naar relatie tussen de afnemer en Hyl
ke Jans. Bron: RAF, Bedrijfsarchief Kingma, inv.nr. 846. 

Hylke en zns zelf 
voor eigen bedr. 

Rederijen waarv. 
zelf boekhouder 

Rederijen waarin 
medereder 

Andere afnemers 
Republiek 

Andere afnemers 
buitenland 

Onbekend 

Totaal 

1774 

275 
6% 

3916 
78% 

656 
13% 

148 
3% 

_ 

5 
0% 

5000 

1775 

210 
2% 

4147 
49% 

3935 
47% 

156 
2% 

__ 

5 
0% 

8453 

1776 

213 
4% 

3247 
63% 

1224 
24% 

192 
4% 

149 
3% 

89 
2% 

5114 

1777 

277 
7% 

696 
19% 

1891 
50% 

359 
10% 

531 
14% 

1 
0% 

3755 

1778 

366 
4% 

7254 
78% 

1148 
12% 

536 
6% 

_ 

12 
0% 

9316 

1779 

271 
2% 

1405 
13% 

7941 
74% 

1139 
11% 

_ 

9 
0% 

10765 

1780 

258 
6% 

2224 
54% 

1019 
25% 

624 
15% 

_ 

4 
0% 

4129 

1781 

454 
10% 

481 
10% 

139 
3% 

3603 
77% 

_ 

5 
0% 

4682 

1782 

308 
2% 

5589 
37% 

2876 
19% 

6463 
42% 

_ 

20 
0% 

15256 
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drijfstakken, was de afzet van de touwslagerij dus eigenlijk al grotendeels gega
randeerd. Deze constructie werkte goed zolang Hylke een behoorlijk aantal 
scheepsparten bezat en zolang al zijn bedrijfstakken functioneerden. 

Tenslotte kan nog het een en ander opgemerkt worden over de kleine groep 
afnemers uit de Republiek die niet bij de rederijen van de Kingma's betrokken 
was. Het is interessant de professionele achtergrond van dit deel van de clientè
le in verband te brengen met de aard van hun aankopen. Van 50 van de 100 
personen in deze groep is het beroep bekend of weten we voor welk bedrijf 
inkopen bij de lijnbaan werden gedaan. Onder deze afnemers bevonden zich 25 
schippers. Deze schippers vormden geen homogene groep. Er waren schippers 
bij van jachten, van grote koopvaardijschepen en van kleine binnenvaartsche
pen. Sommige schippers lijken, gezien het feit dat zij altijd zelf voor de leve
ranties betaalden, zelfstandig te zijn geweest. Voor anderen voldeed een boek
houder de rekening.131 

De beroepen van de overige individuele afnemers waren betrekkelijk gelijk 
verdeeld. Onder hen bevonden zich (scheeps-)timmerknechts, en -bazen, mo
lenaars en hun knechts, heibazen, boeren, een panbakker, een aannemer, een 
zeilmaker en een strandmeester. Daarnaast waren er kooplieden die touw af
namen voor verschillende bedrijven, waaronder een houtwerf en -molen, en 
een molen waar grutten werden gepeld. Er waren bovendien kooplieden en 
handwerkslieden die geen touw kochten maar een ander produkt. Zo kocht 
een koopman 'hennip lompen,x32, dus afval van hennep, voor verwerking in zijn 
papiermolen. Verscheidene pottenbakkers kochten regelmatig lege teerton
nen om er hun ovens mee te stoken. Ook een koopman toonde belangstelling 
voor lege tonnen, met het oog op de energievoorziening van zijn glasblazerij.133 

Het is van belang te beseffen, dat de hier genoemde personen samen maar een 
heel klein deel van de totale waarde van de afzet voor hun rekening namen. 

De gegevens uit het debiteurenboek van de touwslagerij lenen zich tot op 
zekere hoogte voor een analyse van de geografische spreiding van de afnemers 
binnen de Republiek. Van 78 klanten, dus van bijna de helft van de afnemers 
van de lijnbaan, is de woonplaats bekend. Als vestigingsplaats van de rederijen 
werd hier de woonplaats van de boekhouder aangemerkt. Deze 78 afnemers 
vertegenwoordigen samen 89%, dus het overgrote deel van de afzet. Deze af-
zetspreiding is hier op een kaart weergegeven. Zoals uit het voorgaande duide
lijk zal zijn weerspiegelt de hoge mate van concentratie in Makkum vooral Hyl-
kes eigen afname als boekhouder van rederijen. De aanzienlijke verkoopcijfers 
in Workum dankte hij aan zijn daar wonende broers. Hylke had immers parten 
in verschillende rederijen waarvan een van zijn broers boekhouder was. Het 
aandeel van Amsterdam en Lemmer heeft te maken met de omstandigheid dat 
Hylke verschillende schepen bouwde voor opdrachtgevers die uit deze plaat
sen afkomstig waren. De Admiraliteit van Harlingen was verantwoordelijk 
voor de hoge verkoopcijfers in deze stad. 

Uit tabel 4 blijkt dat de lijnbaan in de jaren 1776 en 1777 ook afnemers in het 
buitenland kende. In deze jaren gaf Hylke enkele malen aan schippers die op 
schepen voeren waarvan hij boekhouder was, een partij touw mee om in het 
buitenland te verkopen.135 Hij sprak met hen een minimumprijs af. De schipper 
was dan vrij met het aan het touw verdiende geld zelf weer een handeltje te 
drijven. De uiteindelijke winst zou na terugkeer tussen Hylke en de schipper 
gedeeld worden. Deze pogingen het nationale en zelfs in hoge mate regionale 
karakter van de afzetmarkt te doorbreken waren niet erg vruchtbaar. De schip
pers namen het touw mee naar Frankrijk en het Iberisch schiereiland, waar zij 
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grote moeite hadden het kwijt te raken. In twee van de drie gevallen waren de 
schippers gedwongen al het meegenomen touw of een gedeelte ervan voor het 
eigen schip te houden. Schipper Douwe Sybrands leed zelfs zwaar verlies op 
deze onderneming. Aanvankelijk zag zijn situatie er rooskleurig. Hij wist een 
groot deel van het meegenomen touw met een kleine winst in Setubal te ver
kopen. Het verdiende geld investeerde hij in limoenen en appelen. Door opon
thoud onderweg was het fruit echter verrot voordat zijn schip in de Republiek 
terugkeerde. Hylke Jans financierde de verlieslijdende operatie.136 

In de jaren 1780 trad er een radicale wijziging in de samenstelling van de af
zetmarkt op. Vanaf de tweede helft van 1780 begon de afzet aan rederijen waar 
Hylke Jans zelf in participeerde, danig te verminderen. Waardoor kwam dit 
nu? In het voorafgaande meldden we al dat veel schepen waarin Hylke een part 
had, wegens het uitbreken van de Vierde Engelse oorlog in 1780 en 1781 niet of 
nauwelijks konden varen. Bij dit gereduceerde gebruik van de schepen zal men 
minder touw hebben hoeven te vervangen dan gewoonlijk. Schippers die zich 
in het buitenland bevonden en niet naar de Republiek konden terugkeren of 
van wie het schip door de Engelsen in beslag was genomen, namen uiteraard 
evenmin touw van Hylkes lijnbaan af. In 1782 werd er weer gevaren. Ondanks 
het feit dat Hylke in het voorgaande jaar een aantal scheepsparten had ver
kocht, herstelde de afzet aan 'eigen' schepen zich. 

Aangezien Hylke in 1781 en ook in het daaropvolgende jaar voor grote be
dragen touw verkocht aan de Harlinger Admiraliteit, veroorzaakte de crisis in 
de koopvaardijvaart geen recessie in zijn touwslagerij. De Admiraliteit nam in 
1781 en 1782 voor respectievelijk 3304 en 5972 gulden touw af voor de toetake-
ling van oorlogsschepen.137 Op een avond in februari 1781 kwamen twee heren 
van dit college bij Hylke op bezoek. Zij verzochten hem zijn hennepvoorraad, 
die op dat moment aanzienlijk was, aan hen te verkopen. Van de hennep zou
den zij in Harlingen touw laten slaan voor oorlogsschepen. Hoewel de hennep
prijzen ten gevolge van de oorlogsomstandigheden hoog waren en er dus zeker 
winst viel te maken op een dergelijke verkoop, voelde Hylke hier niets voor. In 
zijn eigen touwslagerij was weinig werk. Als daar niet gauw verandering in zou 
komen, zou hij, vreesde hij,"t folk wel moeten afdanke'.138 Dergelijke maat
regelen wilde hij hoe dan ook voorkomen, opdat de continuïteit van zijn onder
neming niet zou worden verstoord. Indien het touw voor de Admiraliteit in zijn 
eigen lijnbaan mocht worden geslagen was hij dan ook bereid tot concessies: 'ik 
geloof f'wij geewen de henp 't schippond een gulden minder zoo wijtselfs mogten 
bewerken, een bewijs dat wijt noodig hebben'.139 Hij verzocht de grietman van 
Wonseradeel een goed woordje te doen, opdat hij de order zou krijgen. Na fe
bruari 1781 lijkt er geruime tijd niet meer over eventuele leveranties aan de 
Admiraliteit te zijn gecorrespondeerd. In oktober, zo lezen we in het loon- en 
onkostenboek van de lijnbaan, werd de opdracht uiteindelijk dan toch toege
wezen. 

Het uitvoeren van deze order had nog heel wat voeten in de aarde. Het touw
werk voor de Admiraliteit was niet alleen zwaarder en groter dan normaal -
hetgeen een schaalvergroting met zich mee bracht - , het was bovendien wezen
lijk anders gemaakt dan de touwen voor koopvaardijschepen. Bij een oorlogs
schip waren de verschillende wanten bijvoorbeeld heel anders verdeeld. Hier
omtrent werd uitgebreid met de eerste bootsman van de Admiraliteit gecorres
pondeerd.140 

In 1783, dus na Hylkes overlijden, ontvingen zijn weduwe en zoons opnieuw 
een forse opdracht van de Admiraliteit. Deze order kreeg echter een vervelen-
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Fig. 3. Geografische verdeling van 89% van de afzet van Hylke Jans' touwslagerij, 
1774-1782, per 100 gulden. Bron: RAF, Bedrijfsarchief Kingma, inv.nr. 846 

de nasleep. In 1785 zag Marten zich gedwongen een advocaat in te schakelen 
om de betaling van het geleverde touw te vorderen.m De Admiraliteit voldeed 
de rekening uiteindelijk met obligaties. Het is niet bekend of, en zoja wanneer 
deze schulden werden afgelost. 

De wijze van betaling van de geleverde goederen door de diverse cliënten 
verdient hier ook nog enige aandacht. Deze vond door de verschillende groe
pen afnemers op uiteenlopende manieren plaats. De rederijen waarvoor Hylke 
de boekhouding deed, regelden de betalingen aan de touwslagerij met gesloten 
beurs. Hylke schreef het te betalen bedrag af in het rederijboek van het be
treffende schip en bracht dit dus in mindering op de uitdeling. In het debiteu-
renboek van de touwslagerij werd vervolgens genoteerd 'in schipsboek afge
schreven' .142 

Voor andere rederijen was het meestal de boekhouder die het touwwerk be
taalde. Wanneer Hylke een part in de rederij bezat verrekende hij de leverantie 
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bij de uitdeling. Zowel rederijen waarin Hylke al een part had, als rederijen 
waaraan Hylke aanvankelijk niet deelnam, betaalden de leveranties van touw 
soms met een scheepspart.143 Zelfstandige schippers rekenden zelf met Hylke 
af of lieten, wanneer zij niet in Makkum waren, hun vrouw of de veerman voor 
hen betalen. 

De afnemers die niet bij rederijen betrokken waren, voldeden hun rekening 
soms (voor een deel) in natura. Zo betaalde een zekere Antje, weduwe van een 
pottenbakker uit Workum, in 1774 en 1775 voor leveranties van lege teerton
nen, met 42 spaarvarkens, 'werppotten' genoemd.144 Wat Hylke met al die 
spaarpotten deed is jammergenoeg niet in zijn administratie terug te vinden. 
Dikwijls werd een deel van de betaling voldaan met de inlevering van oud touw 
dat kon worden hergebruikt.145 Bouwe Sybrens betaalde in 1774 een touw door 
voor Hylke sjouwerswerk te verrichten.146 Het betalen met arbeid of met een 
eigen produkt hoeft niet noodzakelijkerwijs op grote armoede te duiden. Dit 
kwam in Friesland in de achttiende eeuw wel vaker voor. Hylke voldeed zelf de 
rekeningen van zijn leveranciers soms ook in natura. In 1779 en 1780 betaalde 
hij bij voorbeeld een Dokkumer leverancier van teer met in zijn eigen bedrijf 
gefabriceerde lijn- en raapkoeken.147 

Er verstreek soms zeer veel tijd tussen het moment van de leverantie van het 
touw en het moment van betaling. Dikwijls werd de rekening pas anderhalf of 
twee jaar na de aankoop voldaan. Hierbij bleven de prijzen zoals die bij de le
verantie waren vastgesteld. Het renteverlies dat Hylke op de openstaande re
keningen leed berekende hij dus niet door. Met een stijgende vervangingsprijs 
werd evenmin rekening gehouden. 

3.6. De prijzen van touw 
Aangezien Hylke touw liet slaan van heel veel verschillende, onderling slecht 
vergelijkbare soorten hennep, is het niet eenvoudig de prijsontwikkeling van 
touw te analyseren. Een complicerende factor is bovendien dat hij van lang niet 
alle touwen die hij verkocht, in het debiteurenboek noteerde van welke soort 
hennep ze waren gemaakt. Bij grote transacties vermeldde hij dit wel bijna al
tijd. Het ging dan meestal om Koningsberger, Petersburger en Rigase reinhen-
nep. De hiernavolgende analyse van prijzen zal daarom tot touw van deze soor
ten hennep beperkt blijven. 

In de, in tabel 5 weergegeven vergelijking tussen de gemiddelde jaarlijkse 
inkoopprijs van reinhennep en de verkoopprijs van touw van reinhennep valt 
op dat een stijging of daling in de inkoopprijs niet altijd meteen door een even
redige verhoging van de verkoopprijs werd gevolgd. Hylke richtte zich bij het 
vaststellen van de prijs in zekere mate naar de Amsterdamse markt. Hij ver
zocht zijn Amsterdamse makelaars regelmatig hem de gangbare prijzen van be
paalde soorten touw te doen toekomen. 

We vermeldden al dat Hylke niet de enige touwslager in Makkum was. Hij 
opereerde op een oligopolistische markt. Concurrentie van andere touwslagers 
lijkt bij de prijsvorming hoegenaamd geen rol te hebben gespeeld. Tussen Hyl
ke en de andere Makkumer touwslager, Auke Sybrens, de vader van Hylkes 
tweede meesterknecht, was geen sprake van hevige concurrentie. De twee 
touwslagers hadden ieder in de rederijen waarin ze parten hadden, een sterk 
aan hen gebonden eigen klantenkring. Natuurlijk waren er ook klanten met 
wie geen van tweeën een binding had. Om de gunst van dergelijke klanten werd 
echter niet gevochten. Toen in 1777 een klant van Hylke zich beklaagde over 
het bedrag dat hij voor een bepaalde hoeveelheid touw moest betalen omdat hij 
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Tabel 5: Jaarlijks gemiddelde inkoopprijs per schippond reinhennep versus de jaarlijks gemiddelde 
verkoopprijs per schippond touw van reinhennep, afgerond op guldens. Bron: RAF, Bedrijfsarchief 
Kingma, inv.nrs. 845, 846 

jaar 

Inkoop hennep 
Verkoop touw 

1774 

39 
54 

1775 

40 
55 

1776 

52 
59 

1777 

47 
67 

1778 

54 
65 

1779 

55 
66 

1780 

44 
65 

1781 

72 

1782 

56 
72 

'meende bijAuke Sybrens 5 st. per pond te zullen betaalen', besloot Hylke 'dit zo 
zijnde zullen 't ook laaten tellen'.,148 Hij ging dus niet boven of onder Aukes prijs 
zitten. Hylkes gedrag doet vermoeden dat hij zich aan (stilzwijgende?) prijs-
overeenkomsten met Auke hield, al is het ook niet uitgesloten dat er eenvou
digweg een gevoel van vriendschap of respect aan ten grondslag lag. 

Het is opmerkelijk dat Hylke de rederijen waarvan hij zelf de boekhouding 
verzorgde of waaraan hij alleen als medereder het touwwerk mocht leveren, 
niet een hogere prijs liet betalen dan andere afnemers. Hij buitte zijn beperkte 
monopolie ten opzichte van de rederijen dus niet uit, vermoedelijk om een ver
trouwensrelatie met zijn afnemer te creëren. Dergelijke vertrouwensbanden 
vormden de garantie voor de continuïteit van zijn afzet. Klein signaleerde een 
vergelijkbaar gedrag bij de Trippen in de zeventiende eeuw. Zij probeerden 
evenmin hun monopolie uit te buiten en door prijsopdrijving het onmiddellijk 
rendement van hun ondernemen te vergroten.149 Het klassieke idee dat het ge
drag van de ondernemer tijdens het handelskapitalisme zich zou kenmerken 
door direct winststreven,150blijkt dus lang niet altijd op te gaan. 

3.7. Vermogensontwikkeling en financiering 
Al eerder kwam ter sprake dat de initiële investering in de bouw van de touw-
slagerij relatief klein was. Om meer inzicht te krijgen in de plaats van de hen-
nephandel en de touwslagerij binnen Hylke Jans' bedrijf zullen we ons moeten 
verdiepen in zijn vermogensontwikkeling. 

De bronnen die ons informeren over Hylkes vermogensontwikkeling zijn be
perkt. Op grond van de quotisatiekohieren van 1749 weten we dat zijn vermo
gen in dat jaar ongeveer 6.000 gulden omvatte.151 Hoe het verder ontwikkelde 
kan afgeleid worden uit de staten van vermogen die Hylke zelf in de jaren 1753, 
1756,1766,1767,1770 en 1776 opstelde.152 Deze door Hylke opgestelde staten 
hebben hun beperkingen. De staat van 1776 is nooit voltooid, zodat de ontwik
keling van Hylkes kapitaal voor de periode die in dit onderzoek centraal staat, 
moeilijk te achterhalen is. Bovendien zitten er op verschillende plaatsen aan
wijsbare lacunes en fouten in de staten. Desondanks kunnen ze enig inzicht 
verschaffen in de ontwikkeling die Hylke Jans' onderneming doormaakte. Ta
bel 6 laat zien dat er gedurende de hele periode sprake was van vermogenstoe
name. De sterkste groei deed zich voor in de periode 1756-1766. Brieven doen 
vermoeden, dat Hylke in deze jaren veel verdiende dankzij de hoge vrachtprij
zen die de Zevenjarige Oorlog veroorzaakte. Er gingen gedurende deze perio
de grote sommen geld om in de rederij. Bovendien, zo zagen we al in paragraaf 
2.6., verdienden Hylke en zijn broers in deze jaren aan de handel op Frankrijk 
in artikelen die door de Engelsen als contrabande werden beschouwd. Het 
grootste deel van het verdiende geld werd steeds belegd in scheepsbelangen. 
De aanschaf van de oliemolen betekende ook een belangrijke investering. De
ze werd in de jaren '60 op 18.000 gulden gewaardeerd. 
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Blijkens Hylkes overzicht was in 1776 met uitstaande obligaties en assuran
tiën een aanzienlijk hoger bedrag gemoeid dan in de voorgaande jaren. Hier 
begon een tendentie die zich in de volgende decennia zou voortzetten. Finan
ciële dienstverlening zou onder directie van Hylkes zoon Marten de belangrijk
ste activiteit van de onderneming worden. 

Een aantal posten verdient hier een nadere toelichting. Wat betreft de in
vestering in scheepsbelangen nam de spreiding van het belegde bedrag in de 
loop der jaren sterk af. De grootte van Hylkes parten was in 1753 gemiddeld 
nauwelijks groter dan een negende, in 1776 was deze bijna een kwart. Bedroeg 
de gemiddelde waarde per part in 1753 nog zo'n 970 gulden, in 1776 waren Hyl
kes aandelen gemiddeld een dikke 3.400 gulden per stuk waard.153 De stijgende 
grootte van de parten toont dat naarmate Hylkes zijn toenam, Hylke meer risi
co ging nemen. De meer dan proportionele toename in gemiddelde waarde 
weerspiegelt de groeiende afmeting en bouwkosten van de schepen. 

Hylke betaalde een jaarlijkse rente van 3,25 procent over zijn opgenomen 
obligaties. Aan zijn crediteuren betaalde hij geen rente, noch berekende hij 
deze aan zijn debiteuren. Voor de dubieuze debiteuren werd niet, zoals dat te
genwoordig gebeurt, een voorziening gemaakt onder de passiva. 

Tabel 6. Vermogensontwikkeling van Hylke Jans Kingma, in guldens en in procenten van de totale 
bekende activa. Bron: RAF, Bedrijfsarchief Kingma, inv.nr. 443. N.B.: * = gegevens ontbreken 

jaar 

Firma met broers 

Schepen 

Onroerend goed 

Bedrijven (+ voorraad 
zeilmakerij) 

Voorraden 

Obligaties, assuranties 

Inboedel 

Geld 

Debiteuren 

Dubieuze debiteuren 

Onverdeelde boedel 

Diversen 

Totaal activa 

Passiva 

Totaal vermogen 

1753 

11401 
24% 

10687 
23% 
4000 

9% 
2418 

5% 
* 

2020 
4% 

* 

* 

* 

* 

16667 
35% 

" 

>47193 
100% 

* 

* 

1756 

8888 
20% 

11100 
26% 
3400 

8% 
3359 

8% 
* 

1850 
4% 

onder 
diversen 

onder 
diversen 

* 

* 

13333 
31% 
1503 

3% 

>43433 
100% 

* 

* 

1766 

50104 
40% 
7360 

6% 
24270 
20% 

33696 
27% 
1650 

1% 
2000 

2% 
* 

4500 
4% 

* 

-

" 

>123580 
100% 

24100 

>99480 

1769 

59649 
41% 
9050 

6% 
25953 

18% 
28873 
20% 
1326 

1% 
3000 

2% 
10540 

7% 
3538 

2% 
4000 

3% 
-

~ 

145929 
100% 

45650 

100279 

1770 

61364 
40% 
9500 

6% 
24570 

16% 
34825 

23% 
476 
0% 

3500 
2% 

5000 
3% 

10376 
7% 

4436 
3% 

-
— 

154047 
100% 

* 

* 

1776 

84285 
* 
* 

>29000 

* 

7530 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 
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Waar kwam nu het geld vandaan waarmee Hylke de goederenhandel, de 
bouw van de touwslagerij en andere uitbreidingen van zijn onderneming finan
cierde? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Aangezien de Kingma's in de 
achttiende eeuw hun administratie voerden volgens het systeem van het enkel 
boekhouden, is er geen echt journaal of grootboek overgeleverd. Elke tak van 
het bedrijf had zijn aparte administratie. Hylke was bovendien nogal slordig in 
zijn boekhoudkundig werk. Hij verrekende zich dikwijls en voerde regelmatig 
posten op als 'vergeten op te schrijven' } i A 

De correspondentie doet vermoeden dat een groot deel van de financiering 
uit de liquide middelen van de rederijen kwam. Hierbij moet niet alleen wor
den gedacht aan het geld dat Hylke elk jaar met de uitdeling van de rederijen 
als aandeel in de vrachtgelden ontving. Vooral het door Hylke als boekhouder 
voor rederijen beheerde geld zal bij de financiering van zijn onderneming een 
belangrijke rol hebben gespeeld. Gedurende het jaar dat tussen twee uitdelin
gen verstreek, had de boekhouder immers de beschikking over de in de loop 
van dat jaar ontvangen vrachtgelden en kon hij deze naar eigen believen in
vesteren. In het geval van Hylke, die voor vijf tot acht schepen tegelijkertijd 
boekhouder was, waarvoor op verschillende momenten in het jaar uitdeling 
werd gedaan, betekende dit, dat hij steeds over een (grotendeels vreemd) kapi
taal van gemiddeld zo'n 8.000 tot 13.000 gulden kon beschikken.155 Het was 
mogelijk hiermee handel te drijven of het als startkapitaal voor een nieuw be
drijf te gebruiken. Dit was precies wat Hylke deed. Het aan vracht verdiende 
geld zond of overhandigde de schipper na elke reis aan een van zijn makelaars. 
De makelaar deed dit geld vervolgens weer aan Hylke toekomen, door hem 
een assignaat of een wissel te sturen of, wanneer er veel zaken werden gedaan, 
door hem eenvoudigweg in zijn rekening-courantboek voor de som te credite
ren . Wanneer de makelaar vervolgens goederen voor Hylke kocht, betaalde hij 
deze met ditzelfde geld. Soms vroeg Hylke een schipper zelfs uitdrukkelijk met 
de vrachtgelden goederen voor hem persoonlijk in te kopen. Zo verzocht Hyl
ke in 1774 aan een van zijn schippers 'voor mijn rekening te koopen (...) 12 tot 
15 bonden alderbeste reine hinp tot de naaste prijs (...), ken Ue bij de inkoop van 
de hennip Ue vragt gelden employeeren zal mij lief zijn' }5b 

Het kon ook gebeuren dat er met het geld van de rederij voor scheepsreke-
ning, dat wil zeggen, voor rekening van de rederij, handel gedreven werd. De 
winst kwam dan toe aan de rederij, waarbij de schipper iets extra's voor zijn 
moeite kreeg. Soms nam Hylke direct van de schipper goederen over die oor
spronkelijk voor scheepsrekening gekocht waren en waar een gunstige prijs 
voor was betaald. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1773 met tien bonden reinhen-
nep, die schipper Bovoord in Sint Petersburg kocht.157 Uiteraard waren Hylkes 
medereders er niet zo gelukkig mee dat hij het geld van de rederij ten eigen bate 
aanwendde. Kennelijk lieten zij dat soms ook merken, want in 1777 schreef 
Hylke aan één van zijn schippers dat sommige reders 'niet ontsien te seggen dat 
de boekhouders groote mannen zijn, van de reeders geldt' }5g 

3.8. Winst en verlies 
Van tijd tot tijd maakte Hylke Jans korte staten van winst en verlies op voor de 
touwslagerij.159 Dit deed hij echter niet met regelmatige tussenpozen. Voor de 
hier behandelde periode zijn alleen de berekeningen voor de tijd na augustus 
1778 bewaard gebleven. Op grond van het crediteurenboek van de lijnbaan kan 
aangetoond worden dat Hylke de berekeningen zeer onnauwkeurig maakte. 
De door klanten betaalde bedragen rondde hij dikwijls af. Belastingen rekende 
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hij het ene jaar wel en het volgende jaar niet mee, inkomsten uit vorige jaren 
nam hij per ongeluk nog wel eens op, en ook in dit deel van Hylkes boekhou
ding kwam de post 'rekene over 't geheel vergeeten is,m regelmatig voor. Boven
dien vergat hij hele partijen ingekochte hennep in de staten, terwijl er geen aan
wijzingen voor bestaan dat hij deze had verkocht. Het gevolg is dan ook dat 
mijn berekening van de winst van de lijnbaan, op grond van de debiteuren- en 
crediteurenboeken voor alle jaren afwijkt van die van Hylke zelf. 

Hoe moet een dergelijk geval bedrijfshistorisch aangepakt worden? Enerzijds 
werd Hylkes gedrag bepaald door zijn eigen idee over zijn winst en verlies. Bo
vendien moeten we er van uitgaan dat hij zelf degene was die het beste wist wat hij 
in- en verkocht. De debiteuren- en crediteurenboeken waaraan de staten getoetst 
kunnen worden, zijn ook door hem opgesteld en evenmin foutloos. Anderzijds 
kan het aan het huidige inzicht in de onderneming van de Kingma's juist ook wat 
toevoegen, wanneer aanwijsbare fouten wel gecorrigeerd worden. 

Het is onmogelijk op grond van het inkoop-, crediteuren-, loon- en onkos-
tenboek en het debiteurenboek van de touwslagerij de tussen 1773 en 1782 ge
maakte winst voor ieder jaar apart uit te rekenen. Het grote probleem hierbij is 
dat voor een aantal jaren de waarde van de voorraad niet bekend is. Wel kan 
voor een aantal periodes tussen momenten waarop de omvang van de voorraad 
bekend is, de winst benaderd worden. Het gaat hier om vier periodes: januari 
1774 tot en met augustus 1778; september 1778 tot en met december 1779; het 
jaar 1780 en tenslotte het jaar 1781. Gezien de zojuist vermelde methodologi
sche problemen zal daarbij alleen gelet worden op de algemene teneur. In de 
jaren 1774 tot en met 1780 blijkt de winst steeds zo'n 20 tot 30% van de kostprijs 
te hebben bedragen. Voor het jaar 1781 was de winst meer dan 100%. Deze 
cijfers zijn enigszins bedrieglijk in die zin dat ze de geringe omzet van de jaren 
1780 en 1781 verbergen. Het hoge winstcijfer voor 1781 wordt bovendien voor
al bepaald door de grote waarde van de voorraad en de lage onkosten die dat 
jaar kenmerkten: er werd helemaal geen hennep ingekocht. Wanneer alleen op 
de grote lijn wordt gelet, blijken Hylkes winstberekeningen redelijk met de 
mijne in overeenstemming te zijn. 

De voorraden en de onkostenposten verdienen nog enige aandacht. De om
vang van de voorraad fluctueerde sterk van jaar tot jaar. De waarde lag steeds 
tussen een kwart en het dubbele van de jaaromzet. In de jaren tot 1780 zal er 
meestal hennep voor ongeveer een jaarproduktie in voorraad zijn geweest. Het 
in grondstoffen geïnvesteerde vlottend kapitaal liep dus niet snel om. Van 
Kampen, die in De Rotterdamse particuliere scheepsbouw dit verschijnsel voor 
de Rotterdamse touwslagerijen ook al opmerkte, veronderstelde dat dit te ma
ken had met de lange duur van het produktieproces van touw.161 

Hylke Jans waardeerde zijn voorraden tegen de historische kostprijs. Wan
neer een partij hennep langer dan eenjaar in het pakhuis lag, telde hij soms 3% 
bij de waarde op om het renteverlies te compenseren.162 Dit deed hij echter niet 
consequent voor ieder jaar. 

De sterke groei in waarde van de voorraden in het begin van de jaren '80 is 
opmerkelijk. Deze toename werd veroorzaakt doordat Hylke, ondanks de ge
ringe afzetmogelijkheden waar zijn bedrijf vanaf 1780 mee te maken had, de 
inkoop van hennep opvoerde. Het is goed mogelijk dat de lage hennepprijzen 
van dat jaar hiertoe de aanleiding vormden. Misschien voorzag Hylke boven
dien al dat weldra de invoer van hennep voor enige tijd onmogelijk zou wor
den. Het kan ook wel zijn dat hij op grond van de goede omzet van 1778 en 1779 
optimistische verwachtingen van zijn omzet voor 1780 had. 
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Hylke berekende elk jaar 3% van de kosten van bouw en uitrusting van de 
touwslagerij als afschrijvingskosten. De boekwaarde van de touwslagerij ver
anderde pas na de hier behandelde periode.163 Slechts zo'n 15% van de door 
Hylke gemaakte onkosten besteedde hij aan arbeidsloon. Het is moeilijk te 
schatten hoe dit percentage voor de achttiende eeuw gewaardeerd moet wor
den. In vergelijking met de scheepsbouw, waar ongeveer een vijfde van de on
kosten aan arbeidsloon werd besteed,164 is het aan de lage kant. 

Conclusie 
De Friese koopvaardijvloot vervulde in de achttiende eeuw een belangrijke 
transportfunctie voor de internationale handel. Ten gevolge hiervan maakten 
de scheepsbouw en de hieraan verwante industrieën in het gewest een periode 
van bloei door. Hylke Jans uit Makkum was een van de kooplieden die hiervan 
wisten te profiteren. Hij dreef handel en was actief in de partenrederij. Daar
naast exploiteerde hij onder meer een scheepswerf, een zeilmakerij, een blok
en mastmakerij en een touwslagerij. Aan de hand van de ontwikkeling van dit 
laatste bedrijf analyseerden we in deze studie Hylke Jans' ondernemersgedrag. 

De vroegste documenten die ons over de betrokkenheid van Hylke Jans bij 
de handel in oosterse hennep informeren, dateren van het begin van de jaren 
1740. Hylke hield zich toen als schipper vooral met het transport van hennep 
bezig. Vanaf de tweede helft van de jaren '40 begonnen Hylke Jans en Gebroe
ders een vaste klantenkring voor hun hennephandel op te bouwen onder Friese 
touwslagers. Deze afnemers wisten zij aan zich te binden door zowel grote par
tijen als in detail te leveren. Bovendien richtten ze zich bij het vaststellen van 
hun prijzen naar de Amsterdamse prijscourant. Aangezien de Friese touwsla
gers extra vrachtkosten maakten wanneer zij in Amsterdam inkochten, was het 
voor hen voordelig Hylke Jans als leverancier te nemen. 

Na de opheffing van de firma met zijn broers in 1762 handelde Hylke gedu
rende enige tijd helemaal niet in hennep. Vanaf 1767 begon hij weer zo nu en 
dan hennep in te kopen. Aangezien de oude klantenkring bij zijn broer Gerben 
was gebleven, was Hylke nu voor de verkoop van de hennep aangewezen op 
openbare verkopingen. 

Gedurende de hele bestudeerde periode kenmerkte Hylkes ondernemen in 
de hennephandel zich door een grote trouw aan zijn leveranciers en makelaars. 
De schippers van de rederijen waarvoor Hylke de boekhouding verzorgde, 
speelden dikwijls een coördinerende rol in de hennephandel. Hylke onderhield 
een persoonlijke band met zijn schippers, die op hun beurt zeer loyaal aan hem 
en zijn familie waren. 

De hennephandel en touwslagerij namen een bescheiden plaats in binnen 
Hylkes onderneming. Hylke specialiseerde zich niet in de handel en verwer
king van één produkt. Dit ontbreken van specialisatie is opmerkelijk. Hylke 
lijkt er bewust naar te hebben gestreefd meerdere segmenten van de met de 
internationale vrachtvaart samenhangende bedrijfskolom te bestrijken. 

De oprichting van de touwslagerij in 1773 betekende een enorme stimulans 
voor Hylkes activiteiten in de hennephandel. Men kan wel stellen dat de hen
nephandel vanaf dat moment overwegend in dienst stond van de eigen touw
slagerij. Indirect diende de hennephandel de partenrederij. Het leeuwedeel 
van de afzet van de touwslagerij ging namelijk naar rederijen waar Hylke boek
houder van was of waar hij een part in had. Het succes van Hylkes touwslagerij 
(en misschien wel van zijn onderneming in het algemeen) kan dan ook worden 
verklaard door het synergisch effect dat optrad door de bundeling van activitei-
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ten in diverse sectoren van handel en nijverheid. Hylke schoof op soepele wijze 
met kapitaal en arbeid tussen de diverse takken van zijn onderneming. Hier
door was hij in staat grote klappen op te vangen en het rendement van zijn be
drijf op de lange duur te waarborgen. 

In 1780 en 1781 viel de traditionele afzetmarkt van Hylkes touwslagerij tijde
lijk weg als gevolg van de crisis in de internationale vrachtvaart. Hylke wist zijn 
touwslagerij tegen de gevolgen van die crisis te beschermen door zich te richten 
op de produktie van touw voor de oorlogsvloot. 

In Hylkes touwslagerij waren steeds onder leiding van een meesterknecht 6 
tot 12 jongens en mannen werkzaam. Met de werknemers die bij de touwslage
rij in vaste dienst waren sloot Hylke een soort individuele arbeidsovereenkom
sten. Uit deze afspraken spreekt een grote aandacht voor de persoonlijke om
standigheden van de werknemers. 

Voor zover Hylke touw aan derden verkocht, opereerde hij op een oligopo-
listische markt. Er was geen sprake van grote rivaliteit tussen Hylke en de an
dere Makkumer touwslager, wellicht dankzij (stilzwijgende) prijsafspraken. 

Zowel de touwslagerij als de hennephandel kunnen met winstpercentages 
van 15 tot 30 procent succesvol worden genoemd. Hylke was echter niet uit op 
winstmaximalisatie. Voor hem was de continuïteit van zijn bedrijf op de lange 
duur het belangrijkst. De lange levensduur die zijn onderneming gegund zou 
zijn, had hij waarschijnlijk zelf dan ook de beste indicatie voor zijn succes als 
ondernemer gevonden. Hij ondernam immers, zoals hij dat zelf verwoordde 
'niet zoo zeer om dat gewin dat daarvan komt, als wel om die affaire in trein te 
houden en daardoor onze fabriquen'165 
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Panorama fan Fryslân 

Fryske kultuer 

Geart de Vries 

'In goed kultureel klimaat en in goede kulturele ynfrastruktuer jouwe kwalita-
tive mearwaarde oan it deistich bestean en drage tagelyk by oan it oantreklik 
meitsjen fan de ekonomyske ynfrastruktuer.' In bytsje heechdravende, mar 
wol wiere wurden, útsprutsen troch in nije direkteur by de presintaasje fan in 
nij ynstitút yn Fryslân yn 'e hjerst fan 1993. 'Keunstwurk' is de doopnamme fan 
dy nije ynstelling der't it eardere Frysk Keunstynstitút en de Stichting Kunst
zinnige Vorming Friesland yn ûnderbrocht binne. Direkteur René Douma sil 
der fuort wol by tocht ha, hoe't er sa'n klimaat en sa'n ynfrastruktuer yn 'e goe-
dicheid yn stân halde kin mei hieltyd minder jildlike stipe fan de oerheden. Hy 
moat bygelyks besykje om mei ien miljoen gûne minder as wat de eardere yn-
stituten mei-inoar hiene, safolle mooglik minsken yn Fryslân yn 'e kunde kom-
me te litten mei keunst. En dan moat er tagelyk ek nochris syn best dwaan de 
kwaliteit fan benammen de amateurkeunst te ferheegjen. Ek oare warbere yn-
stellingen moasten besunigje of krigen krekt dit jier it boadskip dat der yn 'e 
takomst minder jild foar harren wêze sil. 

Nettsjinsteande dy tsjustere wolken wie der yn 1993 dochs noch hiel wat rom-
te foar it oprjochtsjen fan 'keunstwurken'. Der waard net allinne letterlik drok 
wurke oan in tal nije bouwurken - it Fries Museum, De Harmonie yn Ljouwert 
- , oer 1993 wiene der ek hiel wat nijsgjirrige foarstellingen, útstallingen en ma-
nifestaasjes om posityf op werom te sjen. 

Teater en muzyk 
In ynstelling dy't nammers ien fan de dreechste jierren trochmakke yn har be
stean wie it toanielselskip Tryater. It kaam oan de ein fan it seizoen 1992/1993 
ta in fûleindich konflikt tusken de lieding en de spiiers oer de takomst fan it 
beropsselskip. Artistyk lieder Peter te Nuyl dy't earder roppen hie dat Fryslân 
op 'e barrikaden moast, sei no syn eigen spilersploech de wacht oan; Tryater 
soe yn in 'midlife'-krisis sitte; der soe in kultueromslach komme moatte en de 
ploech soe in ferjongingskuer ûndergean moatte. De emoasjes runen heech op 
mei as úteinlik risseltaat dat earst Te Nuyl opstapte en dêrnei ek noch syn saak-
like kompanjon Ko Oosterwijk. Der waard in ynterim-manager oansteld yn de 
persoan fan Max Rutgers van Rozenburg dy't stelde dat in koers fan fernijing 
en ferjonging needsaaklik wie, mar dat hy tagelyk in spilersploech oantrof 'met 
een ongelooflijke betrokkenheid, spankracht, vitaliteit en professionaliteit en 
met meer dan voldoende veranderingsgezindheid'. 

Der liket dus hope te wezen en dat is mar goed ek, want foar de Haachske 
subsydzjejouwers oer wurkje sokke frontberjochten noait net posityf. Ek artis
tyk sjoen hiene de konflikten gjin positive útwurking. Tryater hat wolris bette-
re resinsjes en ek mear publike belangstelling hân as yn 1993. 

Opfallend dêrfoaroer binne in tal produksjes fan ad hoc-selskippen dy't op-
merklik goed ûntfongen waarden. 'Rolbrug' fan Bouke Oldenhof waard mei in 
protte sukses spile; yn 'Warenhuis' fan Kees 't Hart wie hiel wat te sjen en noch 
mear fariaasje wie te bewûnderjen yn maaie yn de skilderijeseal fan museum 
Het Princessehof yn Ljouwert, doe't dêr de foarstelling 'Swannedrift' spile 
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waard: in ode oan 'e swan mei duns, muzyk en toaniel. Dy léste foarstelling wie 
ien fan de ferrassingen fan stêdsskouboarch De Harmonie, dy't noch hieltyd 
har publyk net yn in eigen ûnderkommen ûntfange koe. It léste seizoen buten 
de doar waard yn septimber iepene yn in spesjale tinte op it Aldehoustertsjerk-
hôf, dêr't it Frânske Cirque Plume yn in prachtige gaos mei in soad sukses mear 
teater as sirkus brocht. 

Hiel wat bysûnders waard ek de léste edysje fan it Oerol-festival op Skylge. 
De kosten foar dat ta it grutste kulturele festival fan Fryslân útgroeide barren 
binne neffens de organisaasje net langer op te bringen. De tsientûzenen besi-
kers koene dêrom (foarlopich?) foar it lést genietsje fan de aktiviteiten yn de 
'Culturele Vrijstaat Terschelling'. 

Fan de iepenloftspullen briek dat fan Jorwert alle besikersrekords. It 40-jier-
rich jubileum waard fierd mei de Fryske bewurking fan 'My fair lady' en Rom-
ke Toering makke fan dy musical mear in toanielstik mei lieten. Nei ôfrin fan 
de premjêre koe kommissaris Wiegel oan de entûsjaste ploech de Fryske Anjer 
útrikke. 

Dat it amateurtoaniel yn Fryslân libbet as in hert, die ûnder oaren ek bliken 
út it rike en ôfwikseljende oanbod op, en de belangstelling foar it earste ama-
teurtoanielfestival, yn maaie yn de Drachtster Lawei. 

In like grut ferskaat wie te hearren op Liet '93, ein april, dêr't it bettere en 
faak wat swiermoedige harkliet nei foaren brocht waard troch sechstjin diel-
nimmers. Anne Oosterhaven wûn uteinlik mei syn 'Wer wat allinne'. De mear 
profesjonele Bennie Huisman kaam mei in nije foarstelling, der't er yn op syk 
gyng nei 'syn' Eeltsje Halbertsma; mei Jaap Louwes en Frederike Kleefstra 
brocht er in kollaazje fan lieten, foardrachten en toaniel oer de njoggentjinde-
ieuske Grouster dokter en dichter. 

Yn Spangea luts de opfiering fan in opera - nei in jier skoft - op 'e nij grutte 
belangstelling: Corina van Eijk regissearre dizze kear 'The rake's progress' fan 
Igor Stravinsky. 

Fierders naam Henk Smink ôfskie as direkteur fan it Noord Nederlands Or
kest. Nei 33 jier trouwe tsjinst, it grutste part as direkteur fan it eardere Frysk 
Orkest, krige er foar syn organisaasje- en syn trochsettingsfermogen 'om de 
kwaliteit van het muziekleven in Friesland op peil te houden' it Gouden 
Fioeltsje oerlange. Sjef-dirigint Jacek Kaspszyk fan it NNO sil opfolge wurde 
troch Hans Drewanz, dy't mear eigentiidske muzyk bringe wol mei it noardlik 
symfoanyske orkest. 

Byldzjende keunst 
It is al even neamd: Fryslân waard yn 1993 in tal opfallende keunstwurken ri-
ker. By de haadfestiging fan de Christelijke Hogeschool Noord Nederland yn 
Ljouwert kaam in 'markant herkenningspunt' fan de man dy't al jierren buten 
Fryslân ferneamder is as yn syn berteprovinsje: Auke de Vries. Hy rjochte by 
de hegeskoalle in 21 meter heech byldhouwurk op. Oan de waadkust kamen 
twa grutte keunstwurken. Ids Willemsma boude in timpel fan stiel op 'e seedyk 
by Marrum yn opdracht fan it Wetterskip Fryslân. It wie de bekroaning fan it 
mânske wurk wêrby't de âlde seedyk op Deltahichte brocht waard. Willemsma 
neamde it keunstwurk sels in 'presentearblêd op peallen' dat in stik dyk om-
heech haldt. Anne Woudwijk wie mear as in jier oan it hakjen om in sylhûet te 
meitsjen fan in oanspielde walfisk by de pier fan Holwert. 

Nei fjouwer jier fan tarieding koe lang om let begûn wurde mei de ferbou fan 
it Fries Museum. Ein septimber wie de offysjele start fan de oanlis fan de tunnel 
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ûnder de Turfmerk dy't Fries Museum en Kanselarij mei elkoar ferbine moat. 
3000 fjouwerkante meter eksposysjeromte moat derby komme en benammen 
de moderne keunst út dizze omkriten moat sa better har gerak krije. Goed 
sechstjin miljoen gûne moat it projekt kostje; dat bedrach is nettsjinsteande al-
lerhanne besunigingen op keunst ek byelkoar brocht. En dat yn in tiid dat it 
publyk 'museummoe' driget te wurden: oer it generaal gyngen de besikerssifers 
fan de musea oer 1993 alteast werom. Yn Fryslân liket it noch wat ta te fallen: it 
Jopie Huisman Museum yn Warkum wie wer in topper (mei 145.000 besikers) 
en ek moat neamd wurde it Fries Natuurmuseum yn Ljouwert dat mei troch de 
nije permaninte attraksje 'Friesland onder water' hast it dûbele fan it tal besi
kers fan 1992 troch de doarren krige. 

Taalkultuer 
Kultuerminister Hedy d'Ancona mocht dan by de oanbieding fan de rige klassi-
kers út de Fryske literatuer yn maart nei foaren bringe dat de wize fan sjen fan 
Hollanners nei it Frysk troch 'Europa' feroare wie, it bouwurk fan de Fryske 
taal krige it aardich slim te ferduorjen troch in proefskrift dat in pear wike letter 
oan de Grinzer Universiteit ferdigene waard. De konklúzje fan dr. Pieter Breu-
ker yn syn Noarmaspektenfan it hjoeddeiske Frysk dat it Frysk gjin folweardige 
standerttaal neamd wurde mei, brocht in fûleindige diskusje op gong tusken 
Fryske Bewegers, taalbefoarderers, politisy en frisisten. Breuker hie allinne 
mar nei foaren bringe wollen dat it Frysk yn in folie behypliker posysje sit as 
bygelyks it Nederlânsk; syn 'opponinten' wiisden der lykwols op dat de útkom-
sten fan it proefskrift (benammen de útspraak yn de parsepublikaasjes dat it 
Frysk in dialekt wêze soe) de Fryske saak skea diene, en dat der sa f aaks minder 
jild foar it Frysk beskikber komme kinne soe. 

Earder yn 1993 wie Durk Gorter syn promoasje-ûndersyk publisearre nei it 
brûken fan Frysk en Nederlânsk yn it ferkear tusken amtners en ynwenners fan 
de gemeente It Ffearrenfean. Ien fan syn wichtichste konklúzjes wie dat de 
machtsferhâlding in Frysk taalbelied tsjinwurket. 

Faaks helpt it foar it Frysk at de Fryske Beweging nochris in echte massabe
weging wurdt, sa't direkteur dr. Lammert Jansma fan de Fryske Akademy ha 
woe yn syn betinkingsrede fan de Slach by Warns. It hie trouwens net folie 
skeeld of dy betinking wie oergien: ultrarjochtse bewegers ut België en Neder-
lân drigen de manifestaasje te fersteuren. 

Fryske taal- en letterkunde 

Tineke Steenmeijer-Wielenga 

Oanrin 
Dat der neffens de list, sa't it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesje-
sintrum dy ek foar 1993 gearstald hat, fannijs 87 Frysktalige útjeften fan de ûn
derskate parsen rôlen, liket yn it ljocht fan de 'Breuker-diskusje' in goed argu-
mint om de stelling te fundearjen dat it Frysk noch altiten in taal is. Mar taal
kundigen sille dat wol net sa'n wittenskiplik ferantwurde redenearring fine. It 
tal fan 87 boeken en boekjes, fan drege stúdzjes oant flechtiger gelegenheids-
wurk, ferdield oer ûnderskate sjenres toant oan, dat it Frysk op 't heden yn elts 
gefal noch yn libben gebrûk is en op tal fan meden in goed fehikel biedt foar it 
oerbringen fan tinzen en teoryen, fan oantinkens en opstigingen. Wol dat sa 
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bliuwe, dan sil der foar soarge wurde moatte, dat der op alle nivo's goed ûnder-
wiis yn dy taal jûn wurdt. Mei de ynfiering fan de basisedukaasje liket dat as 
ferfolch op it sûnt 1980 ferplichte oerke Frysk yn it basisûnderwiis geunstiger as 
wol west hat. Oan de universiteiten is lykwols hyltyd minder romte foar in lytse 
taal as it Frysk. Mei it ôfskie fan prof.dr. A. Feitsma as bysûnder heechlearaar 
oan de Universiteit fan Amsterdam is de frisistyk yn de haadstêd (foarlopich?) 
ferline tiid wurden, om't ek de gewoane learstuollen Frysk oan de Frije Univer
siteit fuortbesunige waarden. 

Der is gelokkich ek positiver nijs te melden oer de Fryske taal- en letterkun
de yn 1993: yn Grins waard in rige literêre jûnen organisearre troch it Frysk 
Ynstitút, dêr't eigentiidske skriuwers wiidweidich by befrege waarden oer har 
'wei en wurk'. In poëzyrûte troch de haadstêd fan Fryslân, oanbean oan mr. 
G.J. te Loo by syn ôfskie as boargemaster fan Ljouwert wie in treflik inisjatyf 
dêr't de Fryske poëzy mei fjouwer (fan de tsien) fersen (fan Obe Postma, 
Theun de Vries, Douwe Tamminga en Baukje Wytsma) goed yn fertsjintwurdi-
geis. 

Der kin oer tsierd wurde hoe klassyk de boeken binne dy't yn de rige 'Fryske 
Klassiken' op 'e nij útjûn wurde - de útris is yn elts gefal mear populêr as klas
syk - , in ta tankberens stimmend feit is, dat der yn 1993 fjouwer nije dielen 
útkamen en dat de earste trije yn in feestlike gearsit yn Amsterdam oan de Mi
nister fan WVC oanbean wurde koene ûnder grutte publike belangstelling en 
dat léste net allinne fan Fryske kant. 

Yn de rige 'Friesland in Prent, Proza en Poëzie' binne dit jier 7 ôfleveringen 
ferskynd. In hichtepunt yn it literêre libben wie de Frankfurter Buchmesse, 
dêr't Tsjêbbe Hettinga mei sukses de Fryske skriuwers fertsjintwurdige hat. 
Om de Fryske literatuer út te dragen is in bondeltsje mei 8 fan Hettinga syn 
fersen útjûn mei in Dútske oersetting der by. Tagelyk waard in Dútsk/Ingelske 
blomlêzing makke ûnder de titel Friesische Literatur heute I Frisian Literature 
today. 

Jubilea 
Yn 1968 hat der fan alles te reden west, ynternasjonaal, nasjonaal en sels oan de 
Fryske literatuer is de fernijingsdrift doe net foarbygien, mei dit gefolch, dat yn 
1993 sawol de dichterstillefoan Operaesje Fers (058-131313) as it literêre tyds-
krift Trotwaer harren sulveren jubileum fiere koene. Trotwaer die dat mei in 
spesjaal nûmer, dêr't it essay dat Steven de Jong yn opdracht fan it Fonds voor 
de Letteren skreaun hie oer de Fryske literatuer yn de 60-er jierren, yn opnom-
men waard. Operaesje fers brocht ûnder de titel Sulver in bondel mei 25 gele-
genheidsfersen út en organisearre in 'kroadeprojekt' om nije, of moai âlde en 
hast fergetten wurden op te fandeljen, dêr't in boekje mei fersen en ferhalen 
ûnder de titel Operaesje Jiskefers fan oerbleau. Fan G.W. Abma, eartiids be
kend as dichter, dêrnei as skriuwer fan psychologyske romans en yn dit jier de-
butearjend as reisferhaleskriuwer, waarden trije ienakters útjûn troch de Stich
ting Utjouwerij Frysk Toaniel, dy't dit jier ek al 25 jier bestie. 

Net út de reboelje-eftige sechstiger jierren, mar mear foarútrinnend op de 
'twirjende tweintiger jierren' wie yn 1918 de oprjochting fan it Boun fan Fryske 
Toanielselskippen. It 75-jierrich bestean waard mei tal fan aktiviteiten, û.o. in 
grutte útstalling yn De Lawei te Drachten, fierd. Klaas Jansma skreau it jubi
leumboek: Freonskip op 'eplanken. 

It iepenlofttoaniel yn Jorwert bestie 40 jier en de Reunykommisje stalde in 
boekje gear Oer de toer, de tún, de beam en de tinte. 
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Prizen en priisfragen 
Klaas Bruinsma krige dit jier net allinne de provinsjale ûnderskieding foar syn 
oersettersprestaasjes, de Dr. Obe Postma-priis, mar ek de Kultuerpriis Gaas-
terlân-Sleat. Fan de debutanten waard Cornelis van der Wal útkeazen foar de 
Fedde Schurer-priis. By de útrikking kaam de Koperative Utjowerij mei De 
spoekelippe, nij wurk fan de bekroande dichter. 

Foar de Rely Jorritsma-priisfraach waarden yn 1993 mar leafst 50 fersen en 
42 ferhalen ynstjoerd. Bekroand waard it wurk fan Sybout Hartog, Anne 
Koopmans, Frits van der Kuip, Tjitte Piebenga, Sjoerd Bottema, Mette Mei
nou Piebenga, Doeke Sijens, Antine Zijlstra en Benny Holtrop. De léste krige 
dit jier ek de 'Oolde Pookpries' fan de gemeenten East- en West-Stellingwerf. 
De gouden pinne fan de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen wie foar 
Lida Dykstra, wylst in oare Fryske skriuwster, Gryt Witbraad-van der Meer, 
de twadde priis yn ûntfangst nimme mocht. Op inisjatyf fan de Jongereinkom-
misje fan de Ried fan de Fryske Beweging en de Federaasje fan Fryske Studin-
te- en Jongereinferieningen waard in nije wedstriid foar jonge skriuwers orga-
nisearre. Lolkje Hoekstra fertsjinne dêryn de nei de grutste jildsjitter neamde 
'A.F.U.K.-jongereinpriis'. De KFFB koe foar de twadde kear gjin fan de (seis) 
ynstjoerde manuskripten bekroane. Foar it earst joech de kristlike boekeklub 
in boek út yn de mande mei de Koperative Utjowerij. 

In memoriam 
De Fryske skriuwerswrâld moast yn 1993 ôfskie nimme fan âld-Skriuwers-
boun-foarsitter/publisist/âld-wethâlder Rudi Boltendal, fan de ek yn de Bewe
ging warbere predikanten R. Bylsma en P.P. Miedema, fan de skriuwer fan 
liet- en revuteksten Anne van der Mark, de skriuwsters A. Meester-de Vries en 
G. Hento-Stoker, folksdichter Engele Wynsma, KFFB-skriuwers Thomas 
Mollinga en Klaas Stel, de Biltske auteur Thys Polstra, en fan de mei de Fryske 
saak tige meilibjende âld-boargemaster Sybren van Tuinen, auteur Yge H. 
Foppema en politikus J.H. Scheps. Wy binne har tank ferskuldige foar wat hja 
- elts op eigen terrein - út 'e wei set hawwe. 

Boeken 
Sa't al opmurken is, wie it tal Frysktalige útjeften yn 1993 87, minder as yn 
1992, doe't der 97 titels op de list stiene, mar gelokkich noch altyd frijwat mear 
as yn 1991, doe't de rispinge mei 72 titels wol hiel meager útfoel. De ferdieling 
oer de skiften wie yn 1993: belletry 28 (wie:25), poëzy 11 (wie: 19), berneboe-
ken 28 (wie:22) en ferskaat 20 (wie:31). As wy sjogge, dat der by de dichtbun
dels gjin 'boekjes yn eigen behear' binne en dat it ferskil fierder taskreaun wur-
de kin oan de rubryk ferskaat, dan meie wy oer de resultaten wat taal- en letter
kunde yn ingere sin oangiet, net ûntefreden wêze. 

Belletry 
Tusken de bekende nammen fan ús proazaskriuwers lykas Rink van der Velde 
(mei twa speurdersferhalen), Hylkje Goïnga (mei har sânde ferhalebondel fol 
nuveraardige typen en brike situaasjes), G. Willem Abma (as auteur fan reis-
ferhalen en as skriuwer fan in kaairoman oer in kristlike skoallemienskip yn 
Ljouwert), Durk van der Ploeg (mei in yntrigearjende novelle oer in dizze kear 
wol hiel slim iensume man), Douwe Kootstra (mei in tredde bondel reisferha-
len), Froukje Annema (mei'in nije roman oer in fakânsjeleafde, dy't net folie 
mei leafde út te stean hie), Piter Terpstra (mei it tredde diel fan syn romanti-
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searre libbensferhaal fan Gysbert Japix), Joke Keizer (mei in twadde bondel 
hilaryske oantinkens, no oan har kostgongers) en Jan de Vries (mei in twadde 
bondel agraryske ferhalen), fine wy aldergeloks dit jier ek in tal debutanten en 
jonge skriuwers. Mei In gatyn de tiid bewiisde Doete Venema, dat hja skriuwe 
kin, al is de opbou fan har ferhaal noch net sa sterk. Wilco Berga, dy't as dichter 
(en skilder) al namme makke hat, publisearre in (mearke-)sfearfolle koarte ro
man ûnder de titel Hauk en hazze, Benny Holtrop (ek as dichter wol bekend) 
foege mei syn earste roman In appel foar ûnderweis in knap en tige persoanlik 
skreaun boek ta oan de rige boeken oer de oarloch dy't der yn Fryslân al wiene 
en Margryt Poortstra publisearre har twadde roman, Adres ûnbekend, dêrmei 
bewizend, dat wy der in jonge skriuwster bykrigen hawwe mei in eigen, tige 
fynfielende wize fan fertellen. De KFFB joech romans fan Peggy Klinkhaemer 
en W. Bakker-Veninga út, de oant no ta léste manuskripten dy't yn in roman-
priisfraach bekroand binne. Werprintingen wiene der fan Abe Brouwer syn De 
gouden swipe (de 13de!) en syn Thúsreize (it tredde diel fan Springtij), fan Ste
ven de Jong syn De Wuttelhaven del en fan Trinus Riemersma syn De reade 
Bwarre. Yn de rige Fryske Klassiken waarden Hessel Ypma (fan P. Akker
man), De froulju fan de fetweider (D.H. Kiestra), De Heechhôf-trilogy (R. 
Brolsma) en de échte klassiker Rimen en Teltsjes (Bruorren Halbertsma), dy 
léste mei in nijsgjirrige taljochting fan de hân fan Ph.H. Breuker, werprinte. 
Willem Verf skreau it boekewikegeskink en keas foar syn De neisimmernacht 
fan Sjoerd en Eppy it Jorwerter iepenloftspul as lokaasje. It libbensferhaal dat 
de Fryske emigrant Klaas de Jong ferteld hat, waard troch Douwe Tamminga 
thúsbrocht troch syn oersetting yn: De Blomkoalkening. Josse de Haan makke 
fan it jubileumboek oer 100 jier keatsen yn Hjerbeam in nijsgjirrige 'histoarys-
ke roman', mei ek noch de wenstige foto's, sa't dat yn in tinkboek heart. W. 
Hiddema hold it yn syn jubileumboek oer De kaatsvereniging Jan Bogtstra hon
derd jaar alhiel by de tradisjonele oanpak, mar dat - oars tige moaie boek -
heart dêrmei dus net mear by de belletry thús. 

Poëzy 
Eize de Boer makke mei Hoe kinst dat no rymje in hantlieding foar gelegen-
heidsdichters. Echte bondels kamen der yn dit jier út fan Eppie Dam, dy't yn 
De sachte túfkesfan dyn Lister de fersen sammele dy't it ferstjerren fan syn heit 
him ynjûn hie, fan Baukje Wytsma (In seefan wetter, har fyfde bondel, mei in 
wer wat bredere tematyk as de wol hiel persoanlike fjirde), fan Jan Wybenga 
(Grien en koaningsblau, lykas altyd boeiende, mar net maklik te trochgrûnjen 
fersen, troch de dichter sels syn 'ôfskie fan de Fryske literatuer' neamd) en fan 
Willem Abma (Moeting). Utjouwerij Frysk en Frij makke fan Klaas Bruinsma 
syn oersetting fan de Middelnederlânske Beatrys in prachtich útfierd boekje, 
sa't De Oare Utjouwerij dat dien hat mei Jan Wybenga syn bondel en de Friese 
Pers Boekerij mei Baukje Wytsma harres. De oplagen foar Fryske poëzy binne 
lyts, mar foar de leafhawwers binne sokke útjeften stik foar stik pronkjes, dy't 
hja net misse meie. 

Op inisjatyf fan It Skriuwersboun binne der yn it ferline 'skriuwersrûntsjes' 
foarme fan auteurs mei ûnderfining èn oankommende skriuwers. Fan it rûntsje 
om Tsjits Peanstra hinne is in twadde bondel mei gedichten en ferhalen útkom-
men ûnder de titel De twadde sirkel. 

Berneboeken 
Fan de 20 titels yn dit skift binne 8 oersettingen, 3 werprintingen en 9 oar-
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spronklik en nij. Dat wiist goed, mar sjogge wy nei de auteursnammen, dan is 
dêr mar ien nije by, nammentlik dy fan Jaitsche Wassenaar dy't yn It pak fan ús 
heit út it perspektyf fan in bern wei de gefoelens fan in famke mei in 'foute' heit 
beskreaun hat. Fan Diet Huber har 'klassiker' Tutte mei de linten kaam 40 jier 
nei de earste publikaasje fan it titelfers de 10de printinge út. Oanlieding foar 
ekstra omtinken foar bernepoëzy yn de eigen taal yn it algemien en foar Diet 
Huber, dy't dit jier ek it preemjeboek foar bern skriuwe mocht, yn it bysûnder. 
By gelegenheid fan in stúdzjedei op It Hearrenfean waard troch de A.F.U.K. 
Sjoch de stjerren mar ris nei, in blomlêzing út twa ieuwen bernepoëzy presin-
tearre, gearstald troch Alex Riemersma, Wim van der Schaaf en Jant van der 
Weg-Laverman. Deselde útjouwer kaam ek mei in bondel ferhalen en fersen 
op it tema 'fleane' ûnder de titel Frij as infûgel en in nije samling berneferskes: 
Wimpeltsje Pimpeltsje. Oarspronklik wiene fierder boeken fan Eppie Dam, 
Auck Peanstra, Willem Tjerkstra en Riemkje Hoogland-Pitstra. In knappe 
prestaasje as oersetter levere Marten Sikkema mei Murk en Minne, nei it fer-
neamde boek fan Wilhelm Busch oer de lytse dogeneaten Max en Moritz. 

Ferskaat 
Literêrhistoarysk fan belang is Jelma Sytske Knol har essay oer de frouljuspoë-
zy (mei fraachpetearen) ûnder de titel 'Ut syn aerd weifroulik'. Peter te Nuyl, 
dy't dit jier alwer ôfskie naam as artistyk lieder fan Tryater, hat yn elts gefal in 
wichtich toanielstik bydroegen oan de Fryske literatuer. Syn De ûndergong fan 
Fryslân (yn Fryske oersetting fan Bouke Oldenhof) ferskynde dit jier yn printe 
foarm. Yn syn eigen toanielstik Rolbrug yntrodusearre deselde Oldenhof in 
apart noardlik dialekt, dat wol wat wei hie fan troch Grinslanners útsprutsen 
'Bokwerters'. 

By it ôfskie fan professor Feitsma brocht it Tydskrift foar Fryske Taalkunde 
in bysûnder dûbelnûmer út mei gans in rige bydragen dy't roch de auteurs op
droegen waarden oan de skiedende heechlearaar. Drs. J.J.M, van Gent, de bi-
bletekaris fan de Ryks Universiteit fan Leiden, krige by syn ôfskie de bondel 
Miscellanea Gentiana, dêr't in stikmannich artikels (ien yn it Frysk) yn steane 
dy't foar de Fryske taal- en letterkunde nijsgjirrich binne. Yn syn Speeltuin van 
de titaantjes behannele Piet Calis 'schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 
1948' en yn it ramt fan syn besprek fan Podium komme de bydragen fan Fokke 
Sierksma, Anne Wadman en oare Fryske skriuwers fansels ek oan 'e oarder. 

Njonken de dissertaasje fan Pieter Breuker oer noarmaspekten ferskynde dy 
fan Reitze Jonkman, ien fan de earste lichting 'û.y.o.'s oan de Fryske Akade-
my, oer it Leewarders. Op it mêd fan de pleatslike skiednis kamen boeken út 
oer Earnewâld (D. Franke en R. Toering), Top en Twel (J. van der Bij), War
ren (Stifting Warten), Skiermuontseach en Burgum (H. van der Vliet). Fierder 
waard in frij grut ferskaat fan learmiddels, kursusboeken, bibliografyske help
middels ensafuorthinne publisearre of werprinte yn útwreide foarm. It FLMD 
joech yn syn rige 'Byskriften' reisyndrukken fan Nyckle Haisma út mei in bi-
bliografy en in biografyske skets oer Rely Jorritsma mei in blomlezing út syn 
gedichten en in oersjoch fan 39 jier Rely Jorritsma-prizen. 

Beslút 
Hoewol't it tal debutanten yn de list fan publisearre boeken noch lyts is, binne 
der dochs wol oanwizingen, dat der mear (ek jongere) minsken dwaande binne 
mei skriuwen yn it Frysk as wol west hat. Under de dielnimmers oan priisfragen 
en de meiwurkers oan kranten en tydskriften binne nije talinten te finen, dy't 
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har noch mar hoeden oppenearje, mar dêr't wy dochs wol wat ferwachting fan 
hawwe meie foar de takomst. Sûnder har sil it net kinne, mar wy kinne foar-
earst de betûfte auteurs dy't al lang namme makke hawwe ek noch net misse. 

Monumintensoarch 

S. ten Hoeve 

Yn Budapest nat it provinsjaal bestjoer fan Fryslân in útstalling oer ús monu
minten ynrjochte. De Iju dêr fûnen dat ús monumintensoarch in foarbyld wie 
foar de Hongaren. By ús sels is der oars noch genôch krityk op it funksjonear-
jen fan ús monumintensoarch. Yn it troch it ministearje fan W.V.C, útjûne rap
port 'Monumenten nader bekeken' wurdt berekkene dat der de kommende 10 
jier yn Nederlân 3,6 miljard gûne te min wêze sil oan restauraasjesubsydzjes 
foar 'âlde' monuminten. 

Dan moat der ek noch jild komme foar it yn stân halden fan de noch wetlik te 
beskermjen 19de- en 20ste-ieuske monuminten. Fryske gemeenten as Ljou-
wert, Dongeradiel, Frjentsjeradiel en Harns hawwe mei 20 oare gemeenten al 
in fersyk om ekstra stipe by 'Den Haag' yntsjinne. 

Guon gemeenten hawwe al besletten om yn ferbân mei de jildkrapte beskate 
monuminten mar net te restaurearjen. It Bilt hat de kommende 19 jier gjin jild 
foar de restauraasje fan lytse monuminten. Der leit by de gemeente foar ƒ 1,2 
miljoen oan plannen wylst it jierliks subsydzjebudzjet fan it Ryk foar de ge
meente ƒ 70.000,- is. It beskikbere jild sil allinne foar grutte monuminten 
brûkt wurde. De regelingen foar de útkearing fan restauraasjesubsydzjes binne 
foar monuminten dy't gemeente-eigendom binne net gaadlik. De ôfrûne tiid 
brochten guon gemeenten har monuminten dêrom ûnder yn in stifting. Donge
radiel en Wûnseradiel dienen dat yn 1993 ek, ûnder oaren mei har tsjerketuor-
ren. 

Mei it Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) is yn Fryslân dien wurk 
makke, no't ek it rapport oer de boukeunst fan Ljouwert út it tiidrek 1850-1940 
reekommen is. Der binne 786 bouwurken yn opnaam. De gemeente Ljouwert 
hat it Ryk frege dêrfan 147 objekten op de rykslist fan beskerme monuminten 
op te nimmen. Op dy list kamen yn 1993 de poldermole De Mearmin te Dok-
kum en njoggen tsjerkegebouwen om it oargel dêryn: de Herfoarme tsjerken 
fan Skearnegoutum, Warstiens en Starum, de Meniste fermanje fan Harns, de 
Roomsk-katolike tsjerke fan Wâldsein en de Grifformearde tsjerken fan 
Drylts, Jistrum, Suwâld en Donkerbroek. 

De belangstelling foar monuminten bliuwt grut by in breed publyk. Dy ynte-
resse komt goed út op de jierlikse Open Monumenten Dag. Dit jier wie der op 
11 septimber yn gans gemeenten wer in soad omtinken foar monuminten. Yn 
de gemeente Ljouwert wurdt it measte opset by sa'n dei. Dat bart troch de akti-
ve stifting Aed Levwerd, dy't wer in kreas boekje útjoech oer monumintale ge
bouwen, diskear 15 wenhuzen, dy't iepensteld wiene. 

Klokhuzen, tuorren, tsjerken, oargels 
Yn Ketlik ûndersiket Doarpsbelang de mooglikheid om it klokhûs fan de ge
meente it Hearrenfean oer te nimmen. It betonnen klokhûs fan Lúnbert yn de-
selde gemeente is der min oan ta. It bysûndere klokhûs fan Hinnaard, dat op in 
stiennen ûnderbou stiet, waard alhiel ôfbrutsen en fannijs opboud. 
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In aparte 'toer' is de belvédère fan Oranjewâld. Dy 20 meter hege útsjoch-
toer út 1917 wie frijwat jierren in wichtige toeristyske attraksje en moat dat wer 
wurde nei de renovaasje, dy't no klear is en in heal miljoen gûne ferge. 

Reboelje wie der om de heal fergiene dakruter fan Munnekebuorren. It slag-
ge de tsjerkfâdij fan dat doarp net om de toer út 1860 en de tsjerke út 1806, dêr't 
de toer op stiet, foar in gûne oer te dragen oan in behearsstifting. Der kaam ek 
gjin ryksjild foar restauraasje. Doe pleatste in bedriuw fergees in bedekking fan 
keunststof op de âlde konstruksje fan it toerspitske om sa fierdergeand ferfal 
foar te kommen. Doe't it wurk klear wie, makke Monumintensoarch drokte 
oer de oantaasting fan tsjerke en toer. Wol surrealistysk: oantaasting mei net, 
mar ôfbraak as gefolch fan ferfal en it ûntbrekken fan restauraasjesubsydzjes 
hie al mocht. 

De maatregels dy't de léste jierren nommen binne tsjin it fersakjen fan de 
tsjerketoer fan Hegebeintum wiene net foldwaande; de toer sakket fierder. In 
tal tsjerketuorren ûndergie in restauraasje: de tuorren fan Spannum, Marrum, 
Tsjummearum en Arum. Foar it opknappen fan guon tuorren dy't net op 'e 
monumintelist steane wurdt aksje fierd. It binne dy fan Bakkefean, Skuzum en 
Surch. De gemeente Frjentsjeradiel stelde subsydzje beskikber foar de restau
raasje fan de toer fan Achlum. Neidat de restauraasje fan de toer fan Langwar 
foltôge wie, naam de gemeente Skarsterlân it behear fan de tsjerkfâdij oer. It 
liedmechanyk yn de Britswerter toer waard wer gongber makke. Yn Easter-
wierrum waard aksje fierd om wer in liedklok yn de toer op it tsjerkhôf te krij-
en. Underwilens is in 400 kilo weagjende klok kocht út in Haachske tsjerke
toer. De ophinging fan de klok yn de toer fan Ginnum is sa min dat dêr net mear 
mei kloklet wurde kin. It oerwurk yn de toer fan Beetstersweach is wer gongber 
makke. Guon ynwenners fan Wier wiene der min oer te sprekken dat de Stich
ting Alde Fryske Tsjerken it oerwurk út har toer oan de Kristlike Technyske 
Skoalle fan Boalsert yn brûklien jûn hie en hawwe it dêr 'weihelle'. 

Yn Drachten waard it 250-jierrich bestean fan de Herfoarme tsjerke betocht 
mei ûnder oaren de útjefte fan in CD, dêr't it Hillebrand-oargel út dy tsjerke op 
te hearen is. It romano-goatyske tsjerkje fan Sibrandahûs waard it 31ste objekt 
fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. 

Fierder waard begûn oan de wichtichste en grutste tsjerkerestauraasje fan de 
léste jierren, dy fan de Martinitsjerke yn Snits. Twa folsleine restauraasjes 
waarden foltôge, dy fan tsjerke en toer fan Twellingea en fan tsjerke en toer fan 
Blauhûs. De Twellingeaster tsjerke ferkearde jierrenlang yn in ruïneuze tas-
tân. De tsjerke krige oan 'e bûtenkant har oansjen fan 1680 werom. De Stich
ting Alde Fryske Tsjerken liet it ynterieur sa ynrjochtsje dat de romte multy-
funksjoneel waard. Dêrom is it âlde doophek net wer opsteld. In oerkape bank 
krige har model fan 1680 werom. De tsjerketoer fan 1873 waard ek restaurear-
re krektlyk as it tsjerkepaad, de tsjerkhôfsstekken en noch wat omballings. 

De neo-goatyske Roomsk-katolike Sint Vitustsjerke yn Blauhûs waard mei 
de toer safolle mooglik werom brocht yn de glorieuze steat fan 1869, doe't de 
ferneamde arsjitekt P.J.H. Cuypers it ûntwerp makke foar dit monumintale 
bouwurk. De restauraasjekosten wienen ƒ 1.800.000,-. It is in wûnder dat lytse 
doarpsmienskippen deryn slagje sokke bedraggen byelkoar te krijen om har 
tsjerken yn stân te halden. 

Konservearjend fan aard wiene eksterieurrestauraasjes oan de tsjerken te 
Easterlittens, Elslo, Goutum, Langsweagen en Ingwierrum. De lêstneamde 
tsjerke ûndergie ynwindich m grutte feroaring: de besteande banken waarden 
ferfongen troch guon fan 19de-ieusk model en al it houtwurk waard op 'e nij 
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skildere yn in imitaasje-mahoanjehoutkleur. De yn 1955 fan de oarspronklike 
ferflagen ûntdiene preekstoel út 1746 krige deselde kleur mei aksinten fan wyt 
en goud op it wylderige snijwurk. De Commune, in doarpsynstelling út 1797, 
betelle de fernijing fan it tsjerke-ynterieur. 

It geve 17de-ieuske tsjerke-ynterieur fan de tsjerke fan Boerum mei syn rige 
hearebanken, is alhiel fernijd. De flier mei grêfstiennen is wer yn 't sicht 
brocht. Yn de tsjerke fan Baard ferhuze de preekstoel fan de eastkant nei de 
súdkant. Oan de Evangelysk Luterske tsjerke fan Ljouwert wurdt grut ûnder-
hâld dien, mar it tsjerkebestjoer is ek fan doel om it liturgysk sintrum foar de 
preekstoel op 'e nij yn te rjochtsjen. 

Yn Westergeast ha de tsjerkfâden soargen oer de tastân fan it 13de-ieuske 
fresko yn de koersein. Harren kollega's yn Burdaard, St. Anne en Wytmarsum 
sitte net minder yn noed oer de ûnderhâldstastân fan har tsjerkegebouwen, 
dêr't noch gjin subsydzjes foar beskikber binne. 

Soms is der foar beskate doelen wol jild. Sleattemers hawwe mei help fan 
jildjouwers in part fan in rouboerd kocht út de antykhannel. It hat ea yn de 
tsjerke fan Sleat hongen en draacht it wapen fan Pier van Hylckama, in see-
ofsier dy't yn 1783, op reis nei West-Ynje, op see stoar. Der kaam ek wer in 
sânglês yn de koperen hâlder op de preekstoel yn de tsjerke fan Olterterp. Yn 
de Grifformearde tsjerke fan Earnewâld kaam in nuveraardige preekstoel yn 
de foarm fan in (ferlytse) kop fan in skûtsje te stean. In yn Balk opgroeven grêf-
stien út 1633 fan de apteker Yohannes Feyes Winter, krige in plak foar de 
Roomsk-katolike tsjerke dêre. 

In wichtige restauraasje fan in tsjerke-oargel wie dy yn de Herfoarme tsjerke 
fan Wurdum. It Jan Harmens-oargel út 1688 mei in útwreiding fan Lambertus 
van Dam út 1790, waard werombrocht yn de steat fan 1873, doe't Willem Har-
dorff it ynstrumint wizige. Yn de Ternaarder tsjerke kaam yn 1864 in Van 
Dam-oargel yn de monumintale kas fan it 17de-ieuske Baders-oargel. In res
tauraasje brocht it oargel werom yn de steat fan 1864. Der kamen mear restau-
raasjes ree fan Van Dam-oargels yn de Herfoarme tsjerken fan Jirnsum (1869) 
en Skerpenseel (1881), en de Roomsk-katolike Sint Bonifatiustsjerke fan Dok-
kum (1883), fan it Hardorff-oargel yn de Herfoarme tsjerke fan Ealahuzen 
(1864) en it Bakker en Timmenga-oargel yn de Herfoarme tsjerke fan Twize-
lerheide (1916). It oargel dat Bakker en Timmenga yn 1901 bouden foar de 
Grifformearde tsjerke fan Gaast krige in plak yn de Herfoarme tsjerke fan 
Langsweagen. Yn de troch Tjeerd Kuipers ûntwurpen Grifformearde tsjerke 
fan Rinsumageast út 1913, boude Sicco Steendam in nij oargel yn in kas yn 
eklektyske styl. 

Tunen, huzen, bedriuwsgebouwen, sluzen en brêgen 
De gemeente Ljouwert hat jild beskikber steld foar it meitsjen fan in plan foar 
de restauraasje fan de Prinsetún. Ek foar de tún fan Coopersburg yn Akkrum 
wurde restauraasjeplannen makke. Oan de rekonstruksje fan it terrein fan 
Uniastate te Bears wurdt fierder wurke. Hooplik wurdt dit terrein net al te 
moai makke, om't soks ferlies oan sfear as gefolch hawwe kin. De yn 1652 bou
de en yn 1895 útwreide poarte fan Epemastate te Ysbrechtum ûndergie in fol-
sleine en yngripende restauraasje en kin wer skoan besjen lije. De poarte en 
túnmuorre fan Dekemastate yn de buorren fan Jelsum waarden ek oanpakt. 
De bewenners fan de eardere pastorij fan Aldegea (Sm) betochten op feestlike 
wize it 250-jierrich bestean fan it hûs. Der komt aloan mear omtinken foar de 
arsjitektuer fan pastorijen en pastorij-eftige klassisistyske huzen. Dat is no 
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útrûn op de oprjochting fan de Vereniging Neo-Classistisch wonen in Fries
land. Lokkigernôch geane yn steden en doarpen de wenhúsrestauraasjes noch 
troch, al rint it troch jildkrapte net sa hurd mear as tsien, tweintich jier ferlyn. 

In bysûnder bedriuwsgebou dat restaurearre waard, is it Rjochtshûs te Alde-
gea (Sm). Behalven Rjochtshûs wie it eartiids ek herberch. Opfallend foar de 
hjoeddeistige restauraasjepraktyk is it hanthavenjen fan in doarpartij fan liker-
nôch 1910 yn art nouveaustyl. 

Op 'e nij binne der plannen makke foar it opknappen fan it karakteristyk 
tabaksfabryk fan Fokke van der Meulen (Drachtster Kei) yn Drachten. In 
weetpakhûs oan de Krússtrjitte te Harns, dat ynstoart wie, wurdt wer opboud: 
der komme 'stadslogementen' fan de Stichting Kuituur en Toerisme yn. De 
restauraasje fan de ferneamde âldfryske greidpleats te Warten krijt syn be-
slach. Tsjin de hjoeddeistige restauraasje-opfetting yn is de 18de-ieuske topge
vel rekonstruearre. In 135 jier âlde pleats mei foarein te Follegea krige syn 
19de-ieuske ferverswurk werom, folslein mei de yn de omkriten fan De Lem
mer wenstige dekoraasjes op de skuordoarren. De pleats waard nominearre 
foar de Nationale Schilderprijs. 

De weetmolen fan Stiens barnde yn de âldjiersnacht fan 1991 folslein út, mar 
is nei alderhande aksjes wer opboud en mealt wer. Molen freegje gans ûnder-
hâld en moatte faak restauraasjes ûndergean. De weetmolen fan Sleat, Sumar 
en Wâldsein binne wer yn oarder makke en de houtseachmole De Jager yn 
Wâldsein is ek opknapt. 

By it iepenjen fan in mole-eksposysje yn it museum It Tsiispakhûs yn Wommels 
waard omtinken jûn oan wettermolen yn Littenseradiel. De Rispenser mole ûn-
der Easterein, boud yn 1821 en buten gebrûk sûnt 1963, wurdt opknapt, mar op in 
oar plak om him better yn 't sicht te bringen. De slim yn ferfal rekke Ienser mole 
soe as earstfolgjende foar restauraasje yn 'e beneaming komme kinne, wat de mo
len yn Littenseradiel oanbelanget. De mole fan Hollum krige in nije fizel. De mo
le oan de Hitsumerdyk ûnder Achlum is fan buten opknapt, mar hat noch gjin 
wjukken en binnenwurk. De by wettersporters sa bekende spinnekop Haensmole 
ûnder Grou stiet wer te pronk oan de Pikmar en waard op feestlike wize op de 
Nationale Molendag op 8 maaie yn gebrûk steld. 

De 'aaster toer' op it slûswachtershûs fan Hylpen ûndergie in yngripende res
tauraasje. Krekt foar de ein fan it jier kaam it berjocht dat de Makkumer slûs 
lang om let ûnderhannen nommen wurde kin, foaral trochdat 'Europeesk jild' 
foar it wurk beskikbersteld is. 

In stifting dy't der foar oprjochte is, krige it foarelkoar dat yn De Feanhoop 
in izeren flapbrêge út 1926 bewarre en opknapt wurde koe. 

Literatuer 
In belangryk boekwurk dat hjir neamd wurde moat is Huizen in Nederland, 
Friesland en Noord-Holland. It is it earste diel fan in fjouwerdielige rige, 
skreaun troch R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg. 
De rige hat as ûndertitel 'Architectuurhistorische verkenningen aan de hand 
van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser'. Yn de ynliedende haad-
stikken skriuwt professor Meischke op in yngeande, goed dokumintearre wize 
oer de ûntjouwingsskiednis fan it Fryske wenhûs. P.T.E.E. Rosenberg jout yn 
lytse monografyen de bou- en bewenningsskiednis fan de huzen dy't Hendrick 
de Keyser yn Fryslân yn Aldeboarn, Balk, Drylts, Dokkum, Frjentsjer, Harns, 
Ljouwert en Warkum yn bésit hat. It boek is moai en rynsk yllustrearre mei 
foto's en opmjittingstekeningen. 
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Oer ien hûs giet it boekje Het eerste huis van Leeuwarden: Van Burmaniahuis 
tot stadskantoor, dat de Ljouwerter gemeente-argivaris Annelies M. Abel-
mann mei help fan har meiwurkers gearstalde ta gelegenheid fan it reekommen 
fan it nije stedskantoar dat om it Burmaniahûs hinne boud is. Ferline jier hie 
hjir al sinjalearre wurde moatten it troch mefrou R.L.P. Mulder-Radetzky 
skreaune haadstik 'Van stadhouderlijk hof tot Princessehof yn Museum Het 
Princessehof Leeuwarden, Nederlands Keramiekmuseum. 

Mefrou Herma M. van den Berg skreau yn it septimbernûmer fan Woonstede 
oer 'Fogelsangh State te Veenklooster'. Dy state stelde hja ek oan 'e oarder yn 
it artikel 'Buitenplaatsen op het terrein van Middeleeuwse kloosters' dat hja 
bydroech oan Bouwkunst, de earebondel foar professor C. Peeters. In stik-
mannich adellike, mar ek oare huzen steane ôfbylde en beskreaun yn Beetster-
zwaag in beppes tiid fan Ernst Huisman. Yn koart bestek wurde dêr folie eksak-
te gegevens yn publisearre. It wat letter as 1991 ferskynde ferslach oer dat jier 
fan de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek is it neamen wurdich om twa 
stikken: 'De oude Friese greidboerderij te Wartena' troch J.A. Mulder en 
'Boerderij Klein Suffenstra. Een restant van een oudfries langhuis' troch mef
rou E.L. van Olst. 

Yn de Publikaties van de Stichting Alde Fryske Tsjerken - no De Keppelstok 
neamd - waarden de folgjende bydragen opnommen: 'Gebrandschilderde gla
zen terug in de kerk van Oudega (W)' troch S. ten Hoeve, 'De kerk van Brit-
sum. Gegevens en overwegingen' troch mefrou Herma M. van den Berg en 
'Koorafscheidingen in Friesland. Voor en na het doxaal van Oosterend' troch 
mefrou T. Brandsma. Yn de dissertaasje van A.H. Vlagsma, Het Hollandse 
orgel in de periode van 1670 tot 1730, wurdt op yngeande wize it oargel yn de 
Herfoarme tsjerke fan Donkerbroek beskreaun. It waard om 1723 hinne troch 
Matthias Verhofstadt boud foar de Roomsk-katolike skûltsjerke fan Jutphaas. 

Yn De Mixtuur nr. 75 binne yn de kronyk beskriuwings opnaam fan it Ade-
ma-oargel (1872) yn de Meniste fermanje fan Grou en it Bakker en Timmenga-
oargel (1914) yn de fermanje fan De Westerein. Yn de kronyk yn De Mixtuur 
nr. 76 wurde fjouwer oargels beskreaun: it Dekker-oargel (1927) yn de Her
foarme tsjerke fan Skiermuontseach, it oargel dat H.H. Freytag yn 1810 foar de 
fermanje fan Boalsert boude, it yn 1786 boude Strümphler-oargel dat yn 1813 
fan Amsterdam ferhuze nei de Ljouwerter fermanje en letter ferskate kearen 
wizige is, en dan noch de belangwekkende kas fan it 16de-ieuske oargel fan de 
Boalserter Broeretsjerke, no opsteld yn de Aa-kerk te Grins. 

De Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel begûn oan in wichtich 
projekt: de útjefte fan seis CD's mei troch Jan Jongepier útfierde oargelmuzyk, 
spile op 22 Fryske oargels. Op de earste CD binne oargels te hearren út Dron-
ryp (Arnold en Tobias Baders, 1657), Warkum (Jan Harmens, 1697) en Don
kerbroek (Matthias Verhofstad, ca. 1723) en op de twadde oargels út Tsjom 
(Gerard Stevens/Albertus Anthoni Hinsz, 1760), Damwâld (Albertus Anthoni 
Hinsz, 1777) en út de Meniste fermanje te Boalsert (H.H. Freytag, 1809). 

Jongepier, dy't op de oargels uteraard muzyk spilet dy't komponearre is yn 
de tiid dat de oargels boud waarden, beskriuwt yn de by de CD's levere boekjes 
de skiednis fan de ynstruminten. De opbringst fan 'e CD's is ornearre foar de 
rekonstruksje fan it yn 1767 boude Hinsz-oargel yn de tsjerke fan Seisbierrum. 
Yn 1923 ferdwûnen op twa nei de oarspronklike registers út de monumintale 
kas. Der binne no 8 registers weromfûn yn oare oargels en ek noch in wynlade, 
it pedaalklavier en de oargelbank. Dêrtroch is in rekonstruksje fan it oargel 
mooglik wurden. 
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De Stichting Monument van de Maand brocht dit jier fiif boekjes út: Een 
baken voor zuiver water- Watertoren Sneek troch mefrou Ria Efdée, Symbolen 
van een eigenzinnig volk - Bildtdijken (Oude Bildtzijl) troch Aldert Cuperus, 
Gerrit Dirks de Jong en Edward Kuiken, Echo van de Hogeschool-De acade-
mia van Vrieslant (Franeker) troch Hugo Kingmans, Van Modderschuit tot 
wedstrijdschip - skûtsjes (Balk) troch Klaas Jansma en Alberts Schootstra en 
Mei dank aan de Russen - Paleis van Justitie (Leeuwarden) troch J. J. Mulder. 

Yn Fryske moletaal hawwe Sjerp de Jong, Gerben Wynia en Jan Hofstra alle 
nammen fan ûnderdielen fan de molen fêstlein. 

De fyftjin wenhuzen dy't yn Ljouwert op de Open Monumentendag iepen-
steld wiene om te besjen, binne beskreaun troch Terry fan Ditmarr, Hendrik 
ten Hoeve, Peter Karstkarel, Leo van der Laan, Johan Lichthart, Rita Mulder-
Radetsky, Derk Jan Prins en Hotso Spanninga. 

Yn Architectuur aan de zijlijn - Stadions en tribunes in Nederland beskriuwt 
Tijs Tummers it Snitser sportpark, dat neffens in ûntwerp fan gemeente-arsji-
tekt J. de Kok yn 1927-1928 oan de Ljouwerterdyk boud waard. 

Skiednis 

Hotso Spanninga 

Oant krapoan tsien jier tebek wiene de grutte monografyen oer de skiednis fan 
Fryslân hast op 'e fingers fan ien hân te tellen. De léste jierren wint it tal yn-
geande en wittenskiplik ferantwurde stúdzjes lykwols hieltyd oan en trochinoar 
rekkene ferskynt no hast alle jierren in wichtich nij boek. Wat dat oangiet hat it 
jier 1993 wol in hiel soad opsmiten. Yn it foarste plak moat dan it mânske, kreas 
útjûne en rynsk yllustrearre proefskrift fan Yme Kuiper oer de Fryske adel, of 
better adel yn Fryslân - it giet ek oer 'import'-adel lykas de slachten Thoe 
Schwartzenberg en Hohenlansberg en Vegelin van Claerbergen - yn it tiidrek 
1780-1880 neamd wurde. Kuiper hat de adel yn Fryslân út fjouwer ynfalshoe-
ken wei beskreaun: getal (demografy), klasse (ekonomy), partij (polityk) en 
stân (kultuer). It boek jout mear as in degelike analyze fan de Fryske adelselite: 
wa't him ferdjipje wol yn bygelyks de politike skiednis fan Fryslân yn 'e njog-
gentjinde ieu, kin op dit stuit nearne better telâne as by Adel in Friesland 1780-
1880. Kuiper syn boek is it risseltaat fan in yngeande stúdzje fan it boarnemate-
riaal. Dat jildt ek foar de yn de Hollandse Historische Reeks ferskynde dis-
sertaasje fan Antheun Janse, Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de 
graven van Holland omstreeks 1400. De Friezen bliuwe as tsjinstanners van de 
Hollanners wat buten byld, mar dat sil foar in grut part wol lizze oan de behein-
dens fan de boarnen oan 'e Fryske kant en fansels hat de skriuwer, dy't gans nij 
materiaal boppe wetter helle of op 'e nij ynterpretearre hat, sa ferstannich west 
him te beheinen. Ek foar de dissertaasje fan de argeolooch Egge Knol oer De 
Noordnederlandse kustlanden in de Vroege Middeleeuwen is op fernimstige wi-
ze in soad nij boarnemateriaal rieplachte, mar dan út it boaiemargyf. In oar 
boek, dat yn dit oersjoch perfoarst net mist wurde kin, is De wereld van het 
Friese landschap fan Meindert Schroor. It jout op himsels net sasear in soad nij 
materiaal of ynsichten, mar is wol in tige knappe en lêsbere gearfetting fan in 
lange rige publikaasjes - ek fan Schroor sels - op it mêd fan de lânskipsgeneze 
en hat as sadanich in grutte'mearwearde. Fansels is it boek kreas útjûn, mei 
hiele moaie kaarten, lânskipsfoto's en oare yllustraasjes. Oebele Vries hat it 
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tema skriuwtaalwiksel, dèr't er al earder yn artikelfoarm oer publisearre, fier
der útdjippe yn in knappe en gelearde monografy ûnder de titel Naar ploeg en 
koestal vluchtte uw taal. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Ne
derlands (tot 1580). 

Tige wichtich, mar dan as in samling fan 'prosopografysk' feitemateriaal, is it 
grutte boek ûnder redaksje fan P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma, Homi-
nes novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. It Fryske part, dat ek 
ôfsûnderlik te krijen is, jout, foarôfgien troch in tige ynstruktive ynlieding, fan 
alle goed hûndert (provisjonele) represintanten gegevens oer ûnder mear be-
rop, wenplak en wolstân. Alderwetsk-streksum wurk is levere troch P. Ger-
benzon en M. Tragter-Schubert mei harren boarneútjefte fan de Codex Ays-
ma: die altfriesischen Texte, mei annotaasjes en oersetting. Yn 1993 binne noch 
mear wichtige boarneútjeften útkomd: P.L.G. van der Meer, J.A. Mol en P. 
Nieuwland besoargen yn ien bân en mei alles der op en der oan de registers fan 
geastlik besit yn Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde, Skoatterlân en East-
stellingwerf út 1578/1580, de rekken fan de kleasteropkomsten yn Fryslân yn it 
boekjier 1606/1607 en de registers fan de Personele Ymposysje út 1578, mei as 
titel Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderrie 
tiid. Ek is der wer in nij diel (6, Raarderhim en Utingeradiel) ferskynd fan de 
Kadastrale Atlas en de Prekadastrale Atlas fan Fryslân. Yn 'De Lege Walden: 
in foarbyld' geane de útjouwers, J.A. Mol en P.N. Noomen, neier yn op inkel-
de aspekten fan de delsettingsskiednis dêr't dizze atlas it materiaal foar leveret. 

Hiel wat oars mar wol tige nijsgjirrich is it boek fan H. Halbertsma, Van 
Sneek naar Amersfoort. Herinneringen van een oudheidkundige. De libben 
beskreaune oantinkens oan syn berteplak Snits hawwe my tige oansprutsen en 
ek syn ûnderfiningen as argeolooch, dy't him foar in part yn Fryslân ôfspylje, 
binne tige lêsber, al rint it ferhaal gauris fan koarstekoeke nei jenever. Ek in 
egodokumint, mar dan yn 'e foarm fan goerie foar (amateur-)histoarisy dy't 
harren dwaande hâlde wolle mei de Fryske skiednis, is it boek fan Wiebe Berg-
sma, Oer Fryske skiednis nei de midsieuwen, mei as yntrigearjende ûndertitel 
'Net alles witte, wol fine kinne'. 

Ofsjoen fan dizze fernijende of op in oare wize opfallende publikaasjes, is 
der foar 1993 fansels noch grut ferskaat oan oare boeken, boekjes en artikels 
ferskynd, fan tige wiksefjend nivo en pretinsjes. Fansels kin net alles hjir neamd 
wurde. Sa ferskynde wer in tal aardige dieltjes yn 'e rige Monument van de 
Maand, mei in soad histoaryske eftergrûnynformaasje; koe foar de sammelbân 
Als de dag van gisteren noch in tal ôfleverings oantúgd wurde; waard postúm it 
spitigernôch net ôfmakke ûndersyk fan S. van Tuinen nei it nuveraardich lib
ben fan Tjaard van Aylva, grytman fan Wûnseradiel, publisearre: Tjaard van 
Aylva, 1712-1757, Nobilis Frisius de-nobilisearre?; kaam der in Geschiedenis 
van Franeker en omgeving út fan H. Kreger, waard in útwreide werprintinge 
besoarge fan Burgum: wâld- en wetterdoarp fan H. van der Vliet; Lieuwe Valk 
(pseudonym foar Peter Karstkarel, mar dat is in publyk geheim) bondele syn 
spitigernôch net annotearre krantestikken oer de Ljouwerter tsjerken, gast-, 
wees-en sikehuzen yn Voor Ziel en Zaligheid, voor Lijf en Leden. 700 jaar bou
wen in Leeuwarden; de skiednis fan de werf yn Warten waard troch A.J. Wijns-
ma op skrift steld yn Van roeiboot tot coaster: 90 jaar Bijlsma Wartena, 1903-
1993; A. Buursma en W. Mollema skreaunen in skoander boek mei de sprek-
kende titel Met beurtschippers en boderijders door Friesland; it populêre Leeu
warden, beeld van een stad út 1984 krige ûnder deselde titel in twadde diel oer 
Het veranderde stadsleven sinds 1945; H. Hazelhoff en R. Efdée besochten yn 
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in histoarysk ramt de skiednis fan twa âlde lienen te beskriuwen, de iene mei 
Edwert Sjaerdema's erfenis: van prebende tot stichting, de oare mei Het St. Ja
cobs- ofSt. Jobsleen tot Oldehove, dat fiifhûndert jier bestie; Oebele Vries hie 
net allinne niget oan de skriuwtaalwiksel yn 'e sechtjinde ieu mar joech ek in 
beskriuwing fan in stikje pleatslike sosjale skiednis: Honderd jaar Vereniging 
tot bevordering van de Landbouw-Arbeid in de gemeente Kollumerland en 
Nieuw kruisland: hoe helpen wij de landarbeiders de winter door? Fierders wie-
ne der fansels de skoal-, keats-, kuorbal- en oare ferienings, dy't harren safolle-
jierrich bestean betochten mei in boek; sels de 25ste jierdei fan it mestklimmen 
yn Akkrum waard mei in boekje betocht. Dochs wol de aardichste wize om in 
jubileum te fieren. 

Yn De Vrije Fries fan 1993 ferskynden artikels oer de grutte fibula fan Wi-
naam (Jan Schoneveld), de skiednis fan it Haskerkonvint (J. A. Mol), in list fan 
Ljouwerter boargers út 1492 (Meindert Schroor), de stúdzje fan de bruorren 
Roorda yn 'e sechtjinde ieu (S. Zijlstra) en de pandectentegels fan Sibrand Fey-
tema (O.E. Tellegen-Couperus en J.W. Tellegen). Ek yn It Beaken fan de 
Fryske Akademy krige de skiednis gans omtinken: P.N. Noomen oer 'St. Gan-
golfus in de Izermieden. Een 'Wüstung' in Achtkarspelen' (mei fierderop yn de 
jiergong reaksje en replyk fan S. de Haan en duplyk dêrop fan de auteur), Jo-
hanneke Krolis-Sytsema oer 'De weirekke tsiende Kêst. Oer in ûnbekende fer-
zy fan de 17 Kêsten', Onno Hellinga oer 'Ludolf Engelstedt (Dorpat ± 1550-
Londen 1617/18). In Liiflanner yn 'e Fryske polityk', Rients Faber oer 'Leeu-
warderadeel en zijn trimdelen. Een verkenning van middeleeuwse bestuurlijke 
verhoudingen' en Klaas Terpstra oer 'Fryske ramplesanten yn de Frânske tiid'. 
Yn diel IV fan de Leeuwarder Historische Reeks wurdt troch A. Jager en E. 
Kramer ferslach dien fan it argeologysk ûndersyk op it plak fan it Ritske Boele-
ma Gasthûs, J. A. Mol jout as ferfolch op syn eardere artikel noch nije gegevens 
oer beginen yn it midsieuske Ljouwert, Meindert Schroor beskriuwt de demo-
grafyske ûntjouwing fan Ljouwert yn de santjinde en achttjinde ieu, G.E. Hak
man de goalera-epidemyen fan 1832 en 1833, Corien Rattink de Ljouwerter 
'gezondheidskolonie' yn 'e jierren 1886-1953, H. Hageman de joadeferfolging 
en de Ljouwerter amtners yn de Twadde Wrâldoarloch en René Kunst jout in 
oersjoch fan de publikaasjes oer de Ljouwerter skiednis fan 1990 oant 1992. 
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Fries Genootschap van Geschied-, 
Oudheid- en Taalkunde 
Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix 

165ste verslag, over 1993 

In een bijeenkomst op 20 december 1993 werden de akten ondertekend waarin 
onder meer de overdracht werd geregeld van de gebouwen in het bezit van de 
Stichting Fries Museum en van het Fries Genootschap aan de Stichting Kanse
larij. Daarmee werd een voorbereidingsperiode in het kader van het Kansela
rijproject afgesloten die enkele jaren gevergd had. Voor het Fries Genootschap 
betekende het inbrengen van het pand Turfmarkt 24, het zogenaamde Eysin-
gahuis, in de Stichting Kanselarij opnieuw het overdragen van eigendom ten 
behoeve van het grotere doel, de realisatie van een goed geoutilleerd, zo moge
lijk rendabel te exploiteren en eigentijds Fries Museum. 

Was 20 december 1993 een mijlpaal in de geschiedenis van het Fries Genoot
schap, de rest van het jaar werd niet door bijzondere gebeurtenissen geken
merkt. Wel werd er in de bestuursvergaderingen uitvoerig van gedachten ge
wisseld over mogelijkheden voor de toekomst. 

Het bestuur van het Fries Genootschap vergaderde in 1993 op 19 februari, 13 
mei, 1 september, 18 november en 29 december. De fondsenwerving voor het 
testamentenprojekt werd voortgezet, terwijl het projekt zelf in de fase van de 
voorbereiding van de publicatie en het organiseren van een studiedag kwam. 

Tijdens de uiterst matig bezochte jaarvergadering op 15 april 1993 moest af
scheid genomen worden van drs. J. Woudstra, die het Genootschap op bekwa
me wijze zes jaar lang als penningmeester heeft gediend. De voorzitter prees de 
scheidende functionaris voor zijn nauwgezet en zuinig beheer van de Genoot-
schapskas. Gememoreerd werd ook Woudstra's betrokkenheid bij de meer in
houdelijke aspecten van het Genootschapswerk. In september namen de leden 
van het bestuur nog eens op informele wijze afscheid. Drs. O.D.J. Roemeling 
werd bij enkelvoudige kandidaatstelling in het bestuur gekozen. Hij nam de 
functie van de heer Woudstra over. Drs. H. Spanninga werd voor een nieuwe 
periode aangenomen, overeenkomstig het bestuursvoorstel. 

Het bestuur van het Genootschap bestond aan het eind van het verslagjaar 
uit: 

drs. G.W. Spelde, Drachten, voorzitter (definitief aftredend in 1995) 
drs. T.J. Steenmeijer-Wielenga, Oosterwolde, secretaris (aftr.in 1994) 
drs. O.D.J. Roemeling, Hurdegaryp, penningmeester (aftr. in 1996) 
mr. A.E. Duursma-Olthuis, Beetsterzwaag (definitief aftredend in 1995) 
drs. H. Spanninga, Leeuwarden, vice-voorzitter (def. aftr. in 1996) 
dr. J.A. Mol, Bolsward (aftredend in 1994) 
drs. G. de Vries, Leeuwarden (aftredend in 1994) 
mr. D.P. de Vries, Hurdegaryp (aftredend in 1995) 

Het jaarboek De Vrije Fries verscheen in een omvang van 212 pagina's onder 
redactie van J.M. Bos, Ph.H. Breuker, W. Dolk, S. ten Hoeve, L.G. Jansma, 
J.A. Mol (secr.), P.N.Noomen, H. Spanninga (voorz.) en R.H.C. Vos. 

Van het Fries Museum Bulletin verschenen vier nummers met in totaal 100 
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pagina's. Opnieuw werd het extra geïllustreerde decembernummer als nieuw
jaarsattentie verspreid. 

In het verslagjaar werden in samenwerking met het Fries Museum de volgen
de lezingen georganiseerd, waarvoor grote belangstelling bleek te bestaan, ook 
van de zijde van niet-leden: 

17 februari: dr. J.A. Mol en dr. G. Verhoeven, 'Middeleeuwse 
testamenten uit Friesland' 

17 maart: L. Abraham en C. Hulshoff, 'Conservering en restau
ratie van schilderijen in het Fries Museum' 

8 juni: dr. Y. Kuiper, 'Uit de jeugd van een douairière' 
20 oktober: dr. E. Knol, 'Wonen op onbedijkte kwelders in de tijd 

van Redbad en Bonifatius' 
3 november: drs. M.E. Stoter, 'De Popta-schat' 
8 december: drs. A. Jager, 'Op zoek naar het Leeuwarder woon

huis voor 1650 

Na afloop van het zakelijke gedeelte van de jaarvergadering vertelde de heer 
G. Koopmans op boeiende wijze over verleden, heden en toekomst van het 
Verzetsmuseum Friesland. Hij lichtte zijn verhaal toe met dia's en met de ma
quette van de nieuw-ontworpen permanente expositie, die na de restauratie 
een plaats zal krijgen in het Kanselarijgebouw. Organisatorisch gezien zal het 
Verzetsmuseum dan een afdeling van het Fries Museum zijn. Voor het eerst 
zijn conservator en ontwerper uitgegaan van een doelgroep van jonge mensen 
die de oorlog niet zelf hebben meegemaakt. Voor dat publiek moet naar een 
andere benadering gezocht worden dan voor bezoekers voor wie het tentoon
gestelde een aanvulling op eigen herinneringen kon zijn. 

De tweejaarlijkse buitenlandse excursie ging dit jaar naar Normandië. De 78 
deelnemers hebben onder leiding van het echtpaar Elzinga en de heren Duurs-
ma en Bleeksma genoten van een boeiende, afwisselende reis. 

Helaas moet er opnieuw melding worden gemaakt van ledenverlies. Het le
dental zakte dit jaar met 30 (vorig jaar 27). Er konden 50 nieuwe leden worden 
ingeschreven (vorig jaar 47), 16 leden overleden (vorig jaar 30), 42 leden be
dankten (vorig jaar 34) en 22 moesten er wegens contributieschuld geschrapt 
worden (vorig jaar 10). Het Fries Genootschap telt thans 8 begunstigers, 2 ere-
leden en 1616 leden, onder wie 2 buitengewone. 

Als nieuw lid konden worden ingeschreven: mr. P.S. Bakker, Oenkerk, C. 
Boomsma, Sebaldeburen, R. Boonstra, 's-Gravenhage, L.B. Bootsma, J. 
Born, Berlikum, drs. L.M.M, van den Braak, E.J.N. Brandsma, Bolsward, 
O.G. Brouwer, Marrum, A.J. van Dam-Koopmans, Heerenveen, C.J.E. 
Demmenie, Burgwerd, E. Duiker-Westerling, Goutum, P. Dijkstra, Gronin
gen, J. Dijkstra-Belke, Amersfoort, drs. D. Eisma, Oudehaske, A. Fahner, 
dr. K.F. Gildemacher, Joure, L. van der Goot, Olterterp, W. van der Goot, 
Brussel, H. Groot, drs. J.F.B, van Hasselt, F.J. Idsardi, Holwerd, drs. S. de 
Jong, W.G. de Jong, Drachten, J.R. Jongstra, Amersfoort, M. Kalma-Horn-
stra, IJsbrechtum, S. Kingma, Bolsward, S. Kuurstra, dr. G.J. de Langen, K. 
van der Meulen, Zwaagwesteinde, H.P. Olij, J. Postma, D J . Prins, mrs Ried
stra, Tuinman en Sleijfer, mr. H.W. Roemeling, Beetsterzwaag, P.R. Roze-
ma, Tom Sandijck, J. Sikkema, Franeker, J.A. Snaaijer, Beetsterzwaag, W.E. 
Sijses-Brouwer, E. Tanja-Olthuis, Goutum, U.M. Ubbens, Sneek, G. Veen-
stra, Grou, J. Verbeek, H.T. van Voorst, Tzummarum, G. de Vries-Hommes, 
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Workum, J.H.J. van Wageningen, Deventer, J.J. Wassenaar, drs. S. van der 
Werf, D. van der Wielen, Koedijk, R.E. van der Woude. De leden achter wier 
naam geen plaatsnaam is vermeld, zijn alle woonachtig in Leeuwarden. 

Het bestuur wil graag zijn dank betuigen voor de steun die in dit verslagjaar 
van vele kanten werd ondervonden. 

De secretaris, 
Tineke Steenmeijer-Wielenga 
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Bezoekersaantallen Fries Museum 1993 

o o 
o o 
o o 

o o o 
Theo van den Boogaard 

I Het eeuwige moment 

I Utfanhûzers út it Ryks 

IVerjagt, ermordet / April-mei '43 

• Duik in het verleden 

IPicasso 
Kunstaankopen '92 Provincie Friesland 

Steef Zoetmulder / Dubio 

De mensen en de dingen 

O 
O 
O 

Voorjaarsvakantie 

Museumweekend 

Meivakantie 

Zomervakantie 

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 
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Stichting Het Fries Museum 

Jaarverslag 1993 

Algemeen 
Het jaar 1993 was een bijzonder actief jaar voor de medewerkers van het Fries 
Museum. Sommige plannen konden worden afgerond. Met veel plannen die in 
eerdere jaren waren voorbereid, kon worden gestart. Veel nieuwe activiteiten 
werden in gang gezet. Zoveel veranderingen waren tegelijkertijd aan de hand, 
dat het soms leek of de ene verandering de andere voor de voeten liep. Het 
Kanselarijproject vroeg de meeste aandacht. 

Het bestuur van de Stichting Het Fries Museum had een belangrijk aandeel 
in de voortgang van de vernieuwingen. De vele tijd die door de bestuursleden 
in weekeinden en avonduren aan het museum werden besteed, leverden een 
buitengewoon rendement op. 

In het verslagjaar bleef het bestuur als volgt samengesteld: 

J.J. Weitenberg, voorzitter 
mr. P. Tuinman, secretaris 
drs.ing. M. Geersing, penningmeester 
drs. W.A. Bangma, vice-voorzitter 
drs. R.D. Diamant 
mr. A.E. Duursma-Olthuis 
drs. H. Spanninga 

Reorganisatie 
De reorganisatie, waarover in het vorig jaarverslag werd gerept, kreeg vaste 
vorm. Er werd veel beraadslaagd met het georganiseerd overleg, met de pro
vinciale afdeling personeelszaken, met de politiek en met de medewerkers. Te
gen de zomer lag er een personeelsplan voor dat slechts het definitieve accoord 
van Gedeputeerde Staten behoefde. Dat dit accoord aan het eind van het ver
slagjaar nog steeds niet was afgegeven, zal zijn achtergronden hebben gehad, 
maar stelde toch buitengewoon teleur door het gebrek aan daadkracht. 

Inmiddels werd per 1 oktober afscheid genomen van de conservator schilder
en beeldhouwkunst drs. J. Bosmans, die na 20 dienstjaren gebruik maakte van 
de wachtgeld-vut regeling, en op dezelfde datum van mevrouw Sytske Wille-
Engelsma, conservator textiel, die na 22 dienstjaren gebruik maakte van de 
wachtgeldregeling. De conservator prentenkabinet, drs. G. Elzinga, nam de 
verzamelgebieden oude schilder- en beeldhouwkunst onder zijn hoede. 

Vooruitlopend op de realisatie van de reorganisatie werden alle verzamelaf-
delingen bijeengebracht onder één afdeling Collecties, geleid door de archeo
loog drs. E. Kramer. 

In december van 1993 kon een advertentie worden geplaatst voor de nieuwe 
functie van hoofd van de sector Marketing & Activiteiten, en kon worden be
gonnen met de werving. Deze nieuwe functionaris zal verantwoordelijk wor
den voor het publieks- en marktgericht werken van het totale museum. 

Verzelfstandiging 
De verzelfstandiging van het Fries Museum, dat nog deels het karakter heeft 
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Gedeputeerde van cultuur mevr. Liemburg metselt een van de schildhoudende leeuwen 
op de balustrade van de Kanselarij als start van het restauratieproject 

van een provinciale dienst - al is het dagelijks handelen sinds 1970 de verant
woordelijkheid van de Stichting Het Fries Museum - , heeft al veel papier ge
vuld. Uitvoerig overleg binnen het bestuur van de stichting en met ambtenaren 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds leidden in de zomer van 1993 tot 
een pasklaar plan tot overgang van het personeel en de exploitatie naar een 
zogeheten B3-stichting. 

De redenen van het uitstel van besluitvorming naar een volgend jaar kwa
men niet steeds helder over het voetlicht. Aan de voortdurend geuite bereid
heid van het bestuur van het Fries Museum kan het in ieder geval niet hebben 
gelegen. 

Budgetfinanciering 
Een van de nieuwe manieren waarop de provincie gesubsidieerde instellingen 
in de toekomst wil financieren is de budgetfinanciering. In dit systeem spreken 
subsidiènt en gesubsidieerde voor een beperkt aantal jaren een aantal produk
ten af, die geleverd zullen worden en waarvoor subsidie wordt verleend. Het 
zal duidelijk zijn dat er langdurig, intensief en openhartig is gesproken over de 
aard en de omvang van de produkten die het Fries Museum heeft te bieden, en 
die van het museum worden gevraagd, en voor welke prijs deze produkten kun
nen worden vervaardigd. Dat een dergelijke volstrekt nieuwe wijze van be
drijfsvoering binnen de complexe organisatie van het Fries Museum niet zon
dermeer kan worden ingevoerd, werd allerwege ingezien. 

Besloten is, om na invoering van de budgetsubsidiëring een drietal jaren te 
experimenteren met de budgettering van de museale produkten, om zo te ko
men tot maatwerk. Cursussen van de provinciale afdeling Vorming en Oplei
ding hebben niet weinig bijgedragen tot de ontwikkeling van ideeën over be
drijfsmatig werken. 

Hoewel reeds in de zomer werd gekomen tot afronding van het convenant 
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betreffende de museale produkten, was ook hier aan het einde van het verslag
jaar nog geen definitief besluit tot invoering over genomen. 

Bedrijfsvoering 

Personeel 
Op haar eigen verzoek werd het dienstverband met mevrouw T. Eisen, mede
werkster educatieve dienst, beëindigd per 1 mei. Ter vervanging van haar werd 
met H. Luymes een tijdelijk contract afgesloten tot 31 december. J. Bos, ar
cheoloog, werd gedetacheerd bij het BAI te Groningen, J.A. Bosmans, con
servator schilder- en beeldhouwkunst, en mevrouw S.I.E. Wille-Engelsma, 
conservatrice textiel, hebben beide hun werkzaamheden bij het Fries Museum 
beëindigd met ingang van 1 oktober. G. Elzinga nam ook de zorg voor de oude 
schilder- en beeldhouwkunst op zich. 

In het kader van het jaarbanenplan 1992/1993 van de Provincie Friesland, 
was mevrouw A. Bies werkzaam als medewerkster bij het algemeen secreta
riaat tot 4 juni. Vanaf 4 juni tot 4 oktober heeft zij dezelfde werkzaamheden 
verricht, maar nu in dienst van het museum. 

De personeelssamenstelling per 31 december 1993 was: 

R.H.C. Vos, directeur 

Dienst collecties: 
G. Arnolli, conservatrice textielafdeling 
J.M. Bos, archeoloog, gedetacheerd bij het BAI 
J.K. Boschker, veldassistent archeologie 
F. Brinksma, encadrice 
J. Dreves, medewerker depotbeheer archeologie 
G. Elzinga, conservator prentenkabinet 
H. Kalverla, administratief medewerker 
E. Kramer, conservator archeologie en diensthoofd 
G. Mensonides, conservator Munt- en Penningkabinet/typist 
M.R. Nauta, assistent-conservator 
D.M. Visser, assistent-archeoloog 

Educatieve dienst en voorlichting 
S. Bak, medewerkster activiteiten/p.r. 
M. van Deventer, medew. tentoonstellingen/waarn. diensthoofd 
M.F. Fokkema, medewerkster 
H. Luymes, medewerker 

Interne dienst 
A. Albers, museumassistente 
Z. de Boer, museumassistent 
H.B. Dekkinga, administratief assistente Fries Genootschap 
R.H. Dol, baliemedewerker 
S. Folkertsma, museumassistent 
J. del Grosso, restaurator/medewerker onderhoud gebouwen 
J. Moed, directiesecretaresse 
M. Postma, secretaresse 
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C. de Roos, secretaresse/medewerkster financiën 
J.P.W. Stoelinga, museumassistent/restaurator/medew. opbouw ten
toonstellingen 
J.G. de Wal, conciërge 
S. Zijlstra-Dijkstra, diensthoofd 

Daarenboven verleende een omvangrijke groep vrijwilligers een belangrijke 
bijdrage aan het functioneren van het museum op alle gebieden. 

De personeelsreis, op 29 september, werd georganiseerd door de heren J. de 
Wal, F. Wagenaar (Verzetsmuseum) en M. van Deventer. In Kasteel Rosen-
dael te Rozendaal werd een rondleiding verzorgd en er was gelegenheid de tuin 
te bezichtigen. Na de lunch werd een bezoek gebracht aan Burgers' Zoo in 
Arnhem. Na een rondleiding van circa 1 uur in Burgers' Bush was er nog ruim
schoots tijd om op eigen gelegenheid de dierentuin te bekijken. In Hattem 
werd aan het eind van de dag gedineerd. 

Opleidingen 
Raadgevend Bureau Berenschot heeft samen met de Nederlandse Museum 
Vereniging cursussen georganiseerd voor museum-medewerkers. Twee ma-
nagementcursussen en een cursus financieel management werden gevolgd 
door mevrouw Zijlstra. 

De steeds hogere eisen aan managementinformatie heeft het noodzakelijk 
gemaakt de financiële administratie nog verder te automatiseren. Hiervoor 
werd een nieuw computerprogramma aangeschaft. Het diensthoofd en me
vrouw C. de Roos hebben hiervoor een cursus gevolgd. De ingebruikneming 
van het nieuwe systeem zal plaats vinden in 1994. 

Automatisering 
Voor de planning van de werkzaamheden met betrekking tot tentoonstellingen 
en de koppeling van deze werkzaamheden met het bewakingsrooster en de ver-
lofadministratie is een geautomatiseerd planningssysteem aangeschaft. Dit 
planningssysteem zal eveneens gebruikt worden door de coördinator tentoon
stellingen en het hoofd interne dienst, voor de zeer complexe planning van alle 
werkzaamheden rondom de verbouwing en de (her)inrichting van de Kansela
rij en het Eysingahuis. 

Tijdens een demonstratie op een themamiddag over facility-management 
ontstond het idee een bestaand registratiesysteem voor interne verhuizingen 
van meubilair om te vormen tot een systeem voor de registratie (en verplaat
sing) van de museumvoorwerpen in de zalen van het museum en uiteindelijk 
ook in de depots. De plattegronden van het museum worden gebruikt als basis
materiaal. Aan het nieuwe systeem wordt de laatste hand gelegd. 

Kerkimiseum Janum 
Het aantal bezoekers bedroeg 1.431 (1992: 2.272). 
Er werden 185 gidsen verkocht (1992: 325). 

Museum Fogelsangh State 
Het aantal bezoekers bedroeg 3.366 (1992: 2.631). 
Er werden 318 gidsen verkocht (1992: 215). 
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Het heien van de 20 meter lange palen 

Kanselarijproject 
Het meest ingrijpende pakket aan activiteiten van het Fries Museum was ge
richt op het Kanselarijproject: de restauratie van het Voormalig Hof van Fries
land, de verbouwing tot museale omgeving, de verbinding met het bestaande 
complex en de inrichting en herinrichting van het nieuwe Fries Museum aan de 
Turfmarkt. 

Na de teleurstellend verlopen discussie en besluitvorming omtrent de boven
grondse verbinding en de daarop volgende keuze voor een ondergrondse ver
binding, werd alle energie gestoken in het verwerven en beschikbaar krijgen 
van aanpalende percelen, in het verkrijgen van de benodigde vergunningen en 
in het besteksklaar maken van de plannen voor Kanselarijgebouw en verbin
dingscomplex. 

Op 25 september werd de starthandeling van de bouw verricht door gedepu
teerde mevrouw Johanneke Liemburg. Met een speciaal daartoe gesmede zil
veren troffel metselde zij een der schildhoudende leeuwen weer vast op de ba-
lustradewand van het trapbordes. Hoewel de regen bij bakken neerkwam, ver
hinderde dit niet een ontspannen samenzijn van bestuurders, museummede
werkers, politici, sponsors en geïnteresseerden, met optredens van drumbands 
en demonstraties fierljeppen, met toespraken en muziek. 
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Het jaar stond nadrukkelijk in het teken van voortdurend overleg over 
bouw, inrichting en herinrichting, en over de financiering van het project. Wel
iswaar werden verplichtingen pas aangegaan wanneer daarvoor een solide dek
king voorhanden was, toch leverde het voortschrijdend proces van planning 
ook steeds nieuwe inzichten op over nog betere oplossingen voor bijvoorbeeld 
zaalhoogtes, klimaatbeheersing en materiaalkeuzes. 

Vanaf oktober werd de Turfmarkt afgesloten voor alle gemotoriseerd ver
keer, en werd begonnen met het uitgraven van het tunneltracée, het afvoeren 
van vervuilde grond en het vrijleggen van de gecompliceerde leidingenstruc
tuur in de straat. Samen met het B AI te Groningen werd een plan opgesteld om 
eventuele archeologische verrassingen de baas te kunnen. Het gedaver van het 
heiblok op de 20 meter lange betonnen palen en van het trillichaam op de 16 
meter lange damwand-elementen zal de museummedewerkers en omwonen
den nog lang heugen. Gelukkig liepen gebouwen en collecties geen schade op. 

Ten behoeve van de nieuwe inrichting van het sterk vergrote museumcom
plex, en van de veiligheid van de toekomstige bezoekers werd gewerkt aan een 
calamiteitenplan. Daarmee hoopt het museum gereed te zijn bij de heropening 
in 1995. In verband hiermee werd veel aandacht besteed aan de verdere be
veiliging van de nieuwbouw intern en extern. Het eeuwige dilemma tussen vei
lig voor bezoekers en veilig voor objecten, en tussen toegankelijk voor sommi
ge bezoekers en ontoegankelijk voor andere, kwam weer in volle omvang aan 

De overdracht van alle onroerend goed en het tekenen van de contracten. Voor de tafel 
(v.l.n.r.) dhr. Tuinman (secr. Stichting Fries Museum, mevr. Steenmeijer-Wielenga 
(secr. Fries Genootschap), dhr. Weitenberg (voorz. Stichting Fries Museum) en dhr. 
Spelde (voorz. Fries Genootschap) 
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de orde. Voor nauwkeuriger informatie bezochten de beveiligingsmedewer
kers samen met het hoofd van de interne dienst en de directeur de Security 
Beurs. 

Op 20 december werden in een feestelijke bijeenkomst de contracten gete
kend waarmee onder meer alle financiële zaken tussen de partners in het pro
ject werden geregeld, en alle onroerend goed werd overgedragen aan de Stich
ting De Kanselarij, de nieuwe huisbaas van het Fries Museum. 

Tentoonstellingen 
Vanzelfsprekend werd als steeds veel aandacht besteed aan tentoonstellingen. 
Immers, door het presenteren van een grote diversiteit aan tentoonstellingen is 
het museum in staat een grote verscheidenheid aan publieksgroepen aan zich te 
binden. In totaal kon de frequente bezoeker van het museum elf verschillende 
tentoonstellingen bezoeken, waarvan er vier in eigen beheer werden vervaar
digd, één de presentatie vormde van de provinciale aankopen Friese moderne 
kunst, en zes van elders werden overgenomen. 

Ondanks het grote beslag op mensen en middelen van het museum en on
danks de soms teleurstellende aantallen bezoekers blijft het Fries Museum zoe
ken naar tentoonstellingen die interessant zijn, mooi van vormgeving en met 
bijzondere objecten, waar ook een flinke markt voor bestaat. Het is ook voor 
dat doel dat er middels een reorganisatie getracht werd een ervaren medewer
ker aan te trekken ten behoeve van de marketing. Verderop in dit jaarverslag 
treft men een samenvatting van de tentoonstellingen. 

Onderwijsprogramma's, cursussen en lezingen 
In het Fries Museum werd ook in 1993 een groot aantal programma's, rondlei
dingen en cursussen verzorgd. Naast de vaste programma's over de geschiede
nis van Friesland en Leeuwarden, over mode en kinderen en schilderkunst, be
staat er ook één ten behoeve van kinderen die voor het eerst het Fries Museum 
zullen bezoeken. Ook werden de meeste tentoonstellingen begeleid door pro
gramma's, in het bijzonder bestemd voor scholen. 
Een uitgelezen groep externe docenten verzorgde meerdaagse cursussen over 
cultuur en geschiedenis, terwijl lezingen over een weelde aan onderwerpen 
werden gegeven in samenwerking met Volksuniversiteit, Dante Alighieri en in 
het bijzonder het Fries Genootschap. 

Concerten 
Samen met het Netwerk voor Oude Muziek en met de Friese Vrienden van het 
NNO waren in de ruimtes van het Fries Museum op veel vrijdagavonden en op 
een enkele zondagmiddag concerten te beluisteren. Deze concerten, veelal ge
geven door kleinere ensembles, trokken een niet zeer omvangrijk maar zeer 
geconcentreerd luisterend publiek. Het ware te hopen, dat ondanks dreigende 
bezuinigingen ook op dit gebied, de mogelijkheid blijft bestaan om in Leeuwar
den goede ensembles te laten optreden. 

Rondleidingen 
Van de mogelijkheden om te worden rondgeleid in tentoonstellingen of langs 
grepen uit de vaste collectie door museummedewerkers of door leden van de 
uitstekende groep vrijwilligers waarover het museum kon beschikken (de da
mes Gerrie Nijhof en Boukjé Tadema, en de heer Henk Bakker, die veel rond
leidingen in het Frans verzorgde), werd in het jaar 1993 iets minder gebruik 
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Kinderprogramma in her Fries Museum 

gemaakt dan in het jaar daarvoor. Uiteindelijk werden 175 groepen bediend 
van gemiddeld 20 personen, waarbij het leeuwendeel bestond uit scholieren. 
Deze vorm van publieksbegeleiding, die in veel musea elders in het land wordt 
uitbesteed aan freelance-medewerkers, zal in 1994 onderwerp zijn van studie, 
teneinde een optimaal resultaat te bereiken. 

Collecties 
Ten behoeve van de nieuwe taakstelling van het museum om een afdeling mo
derne kunst in het leven te roepen, werden bij ontberen van een conservator 
door de directeur aankoop- en presentatieplannen ontwikkeld. Daarin ligt de 
aandacht vanzelfsprekend bij het geheel aan ontwikkelingen binnen de beel
dende kunst vanaf ongeveer 1900, en niet uitsluitend bij de hedendaagse kunst. 

In de nieuwe situatie, na de voltooiing van het Kanselarijproject, zal jaarlijks 
een viertal tijdelijke tentoonstellingen worden gepresenteerd, waarbij afwisse
lend aandacht wordt besteed aan één van de groten uit de Friese beeldende 
kunst, aan een nieuw licht aan het firmament, aan een interessante ontwikke
ling binnen de Friese moderne kunst, en aan ontwikkelingen op dit gebied bui
ten onze provincie. 
Zoals werd aanbevolen in het allerwege geroemde rapport van de commissie 
Beeren, die in 1989 adviseerde omtrent de provinciale aandacht voor moderne 
kunst in Friesland, is begonnen met het tot stand brengen van een overzichts
collectie. Getracht wordt om ontbrekende kernwerken van belangrijke kun
stenaars te verwerven in bruikleen of eigendom, om zo op ieder gewenst mo
ment een overzicht van de beeldende kunst in Friesland van 1900 tot heden te 
kunnen presenteren. Ook kunnen zo hedendaagse tendenzen met behulp van 
referentiewerken uit het verleden in een zinvolle context worden geplaatst. 

Voor dit doel werden veel atelierbezoeken gebracht bij Friese kunstenaars, 
waaruit somtijds de aankoop van een belangrijk geacht werk volgde. Ook werd 
regelmatig overlegd met de provinciale aankoopcommissie beeldende kunst, 
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Zilveren koffiekan op komfoor met wapen van Friesland, door Andele Andeles (kan) 
en H. C. Tulleners (komfoor) 
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die als beleidslijn koos voor het verwerven van stukken ten behoeve van een 
museale context. Daarnaast werd contact gelegd met verzamelaars, met de 
Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag, en met de regionale kunsthandel, 
om een overzicht te krijgen van in de toekomst beschikbaar werk. 

Langdurig werd gesproken en onderhandeld met het bestuur van de Sybren 
Hellinga Stichting, teneinde een belangrijke collectie schilderijen en grafiek te 
verwerven van de in 1980 overleden kunstenaar Boele Bregman. De gecom
pliceerde materie werd in het verslagjaar, dankzij de inzet van provinciale me
dewerkers, eigenaars en museumbestuurders, definitief afgerond op 3 decem
ber met het ondertekenen van de contracten voor een eeuwigdurend bruikleen 
en het transport van de kunstwerken naar het Fries Museum. 

Mevr. drs. Eefje Keuper, vrijwilliger, maakte een aanvang met de inventari
satie van de collectie moderne kunst van de provincie Friesland. In het kader 
van de toekomstige beheers-overdracht van deze collectie aan het Fries Mu
seum, nam zij in het bijzonder goede nota van eventuele gebreken aan de 
kunstwerken, en achterstanden in conservering, die wellicht tijdig dienen te 
worden verholpen. 

In de voorzomer bereikte het museum het verrassende bericht dat een be
langrijk schilderij van Adriaan van Croonenburg - het portret op paneel van de 
zesjarige Gerrolt van Cammingha uit 1552 - dat zich sinds mensenheugenis op 
Epemastate in IJsbrechtum bevond, ter veiling was aangeboden aan Christie's 
in Amsterdam. Een geconcentreerde actie van Friese particuliere instellingen 
en het Fries Museum heeft er toe geleid dat het schilderij kon worden aange
kocht door de Ottema-Kingma Stichting, ter uiteindelijke plaatsing in het Fries 
Museum. Het schilderij, dat in minder goede conditie verkeerde, is terstond 
naar een restauratie-atelier in Friesland overgebracht. 

De tentoonstelling over Adriaan van Croonenburgh die het museum voor
bereidt in samenwerking met de Fryske Akademy, moest helaas evenals me
nige andere tentoonstelling voor geruime tijd worden uitgesteld; dit door de 
bouwactiviteiten in het museum, die de komende jaren te verwachten zijn. In
middels werkt mevrouw drs. Betty Rozema-Frühnicht als vrijwilliger verder 
aan het onderzoek dat de basis moet leveren voor deze tentoonstelling. 

Belangrijke aanwinsten op het gebied van de oudere schilderkunst worden 
gevormd door een groot Keukenstilleven, ontstaan ca. 1630 in de omgeving van 
Jan Willems van der Wilde, in bruikleen van een particulier. Het schilderij 
voorstellende Granida en Daifilo, van de hand van Jacob Sibrandi Mancadan, 
eveneens uit het midden van de 17de eeuw, werd in bruikleen gegeven door de 
Rijksdienst Beeldende Kunst. Dit laatste schilderij bevond zich voor WO II in 
de collectie van de kunsthandelaar Goudstikker, werd vervolgens door de be
zetter mee naar Duitsland geroofd, en kwam na de oorlog in bezit van de staat 
der Nederlanden. 

De textielafdeling werd verrast door een bijzonder legaat van wijlen me
vrouw Femmigje Cnossen uit Wommels, dat ondermeer een merkletterlap be
vatte met veelkleurig kruissteek-borduursel in wol en zijde, gemerkt AI 1730, 
en een lettermerklap met zijden kruissteekborduursel op katoen, gemerkt HC 
anno 1739. Een langdurig bruikleen van mevrouw Nynke de Boer uit Vught 
omvatte onder meer een zilveren oorijzer met knoppen, gemaakt in het mid
den van de vorige eeuw door Age Gerbens Kylstra te Drachten, gouden haar-
werkbroches en een indigo-blauwe rok uit ca. 1800. Uit een particuliere ver
zameling ontving het museum in bruikleen een zeer forse en fraaie zilveren kof-
fiekan op komfoor. Het buitengewoon interessante object, versierd met het 
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wapen van Friesland blijkt een kraantjeskan geweest te zijn van de hand van de 
Leeuwarder zilversmid Andele Andeles; op de plaats van het kraantje is in de 
19de eeuw een tuit aangebracht. 

De belangrijke restanten van de collectie van kunsthandel De Vries, die vele 
jaren in het museum was opgeslagen, zijn in de zomermaanden gereed gemaakt 
voor veilingen in IJlst en Amsterdam. De voorwaarden voor het geschenk van 
de eigenaars, de heer en mevrouw les de Vries te Haifa, aan het Fries Museum 
werden per notariële akte nader ingevuld. Aan het museum werden nog eens 
twee koperen 18de-eeuwse tabaksdozen geschonken. Enkele 'verzamelhisto-
risch' belangrijke stukken koperwerk uit de collectie werden door veilinghuis
eigenaar Baerveldt aan het museum geschonken. 

Archeologie 
In het verslagjaar is de discussie over de depotproblematiek van in het bijzon
der de archeologische vondstcomplexen landelijk intensief gevoerd. Veel pro
vinciale musea die door overheidsopdracht of uit gewoonte functioneerden als 
provinciaal depot van bodemvondsten, gingen zich beraden op de financiële 
consequenties van het opslaan van autonoom groeiende stapels dozen met 
door derden opgegraven materiaal. Vooral de angst voor het eeuwig uitblijven 
van een definitieve selectie bracht sommige musea er toe te zoeken naar op
lossingen buitenshuis. Samenspraak tussen het Ministerie van WVC, de Rijks
commissie voor de Monumentenzorg, de provinciale musea en het Rijksmu
seum van Oudheden moet hier verder licht brengen. 

In de noordelijke provincies kwam een verdergaand overleg op gang tussen 
centrale musea, archeologische verenigingen, het BAI te Groningen en de pro
vinciale overheden. Een ambtelijke werkgroep deed onderzoek en werkte aan 
een - voorlopig geheim - rapport, waarin het op- en inrichten van een centraal 
statisch depot van bodemvondsten tot kernactiviteit is bestempeld. 

Het misverstand, door diverse belangengroepen in het leven geroepen en ge
houden dat deze en dergelijke discussies over archeologie zouden leiden tot het 
opheffen van de afdeling archeologie in het Fries Museum, moet hier nog eens 
uit de wereld geholpen. Het museum bereidt een omvangrijke permanente of 
traag wisselende presentatie voor over de archeologie van de steentijd en van 
het terpengebied, in het complex aan de Turfmarkt. Wel is het beleid er op 
gericht om opgravingen en het schrijven van onderzoeksverslagen en disserta
ties te laten plaats vinden door instellingen die daartoe in het bijzonder zijn 
geëquipeerd, zoals bijvoorbeeld de universitaire instituten. De monumenten
zorg, het beschermen van het bodemarchief tegen brute aanslagen, en het op
treden tegen overtreders, is in onze visie een taak van de diverse lagen van de 
overheid. 

Het museum behoudt een zeer aanzienlijke hoeveelheid archeologische 
vondsten en vondstcomplexen, teneinde deze presentatie up to date te kunnen 
houden. Tenslotte houdt het museum een omvangrijk depot aan van voorwer
pen die kunnen dienen als referentiemateriaal voor gelukkige vinders en ver
zamelaars. Vooral het contact met de rijke en diverse wereld van de amateur-
archeologie wil het museum uitbreiden en versterken. Daarnaast zal veel eigen 
wetenschappelijk onderzoek dienen te geschieden met het oog op het presente
ren van, en belangstelling wekken voor, de archeologie aan het brede publiek. 

In het raam van de vernieuwing van de presentatie werd ervaring opgedaan, 
door een opstelling te maken* van een aantal elite-goederen, daaronder bevon
den zich de beroemde fibulae, waaronder die uit Wynaldum, en de vijfdelige 
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Lengteprofiel door middeleeuws terpje bij Akkrum (Boarnsterhim). Oostkant wegennet 
Rijksweg 32. Opname vanuit het zuiden, door D.M. Visser; 8-10-1993. Tijdens opname 
geeft J.K. Boschker uitleg bij een fraai in het profiel zichtbare aftekening van een 
drinkwaterput 

runenstaf van Bernsterburen. Veel steun werd ondervonden van de Leeuwar
der kunstenaar Chris Fokma, die zijn grote kennis van het bewerken van ple
xiglas ten dienste stelde van monturen, steunen en onderplaten, voor de kost
baarheden van goud en ander materiaal. 

In de jaren 1991,1992 en 1993 vond er op de terp Tjitsma bij Wijnaldum een 
grootschalig archeologisch onderzoek plaats naar een mogelijk Fries konink
lijk centrum uit de vroege middeleeuwen. Het onderzoek werd gefinancierd 
door vele particuliere en overheidsinstellingen, waaronder de provincie Fries
land. Daarmee was een bedrag gemoeid van ruim 800.000 gulden. Het opgra
vingsgedeelte van dit onderzoek werd op 21 oktober afgesloten met het begra
ven van een document op de terp door de burgemeester van Harlingen. Het 
vondstmateriaal wordt de komende jaren nader geïnventariseerd, bestudeerd 
en wetenschappelijk bewerkt. Voor dat doel is inmiddels een aantal onderzoe
kers aangesteld bij het BAL 

Nieuwsgierigheid naar de werkelijke ouderdom van het zogeheten schrijfta
feltje van Tolsum, was de reden van eerst een dendro-chronologisch onderzoek 
naar de datum waarop de oorspronkelijke boom voor het plankje waarvan het 
tafeltje werd gemaakt werd geveld. Helaas leverde dit onderzoek weinig op, 
doordat de geringe dikte van het tafeltje te weinig jaarringen toonde. Vervol
gens werd een houtmonster genomen voor nadere datering op het C-14 labora
torium in Groningen, waar sinds kort ook een zeer klein monster kan worden 
gedateerd via de zogenaamde versnellermethode. Het Instituut voor Rechts-
geschiedenis van de Rijksuniversiteit Utrecht draagt financieel bij aan het on
derzoek. 
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Publicaties 
Ook dit verslagjaar was het aantal publicaties over archeologie in Friesland 
omvangrijk. Allereerst mag genoemd worden aflevering 1 in een serie over 
Noord-Nederlands inheems aardewerk in de Berichten van de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (jaargang 40, pp 101-223), van de hand 
van E. Taayke: 'Die einheimische Keramik der nördlichen Niederlande 600 v. 
Chr. bis 300 n. Chr.: Vorbericht, und Teil 1: Westergo (Friesland)'. Van Jan 
Zijlstra (Leeuwarden) verscheen in de reeks Friese Bodemvondsten inmiddels 
het vierde deel met als titel 'Archeologische, historische en naamkundige as
pecten'. Van E. Slob verscheen het artikel 'De koopakte van Tolsum: date
ring', in: J.J.H. Brugginke.a. (red.), Rechtsuitgang. Opstellen aangeboden aan 
prof. mr. N.E. Algra, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar, Gronin
gen 1992. In Paleo-aktueel deel 4 (onder redactie van M. Bierma en J.M. Bos, 
en uitgeven door het Archeologisch Centrum te Groningen (nieuwe naam na 
bundeling van alle archeologiesectoren bij de Rijksuniversiteit Groningen 
m.i.v. l-l-'93) verschenen diverse bijdragen over Friese onderwerpen: 'Bewo-
ningssporen uit de midden-ijzertijd te Meamert, een terp bij Winsum (Fr.)', en 
'De stinspoort van Papinga-state te Weidum (Fr.)', door J. Scheffer; 'Het pro
ject bodembeschermingsgebieden Friesland', door G.J. de Langen, H. Hom
mes, T. Perger en M. Wispelwey; 'De oeros - Bos primigenius - van Britsum 
(Fr.) gedateerd', door A.T. Clason en L. van Es; 
'Een korte verkenning te Hempens-Zuiderburen (Fr.)', door G.J. de Langen, 
H. Hommes, E. Taayke en M. Wispelwey; 'De realisatie van het onderzoek bij 
Wijnaldum (Fr.)', en 'Het onderzoek bij Wijnaldum (Fr.): opgravingscampag-

Gerestaureerde houten voetbekers uit onderzoek op het middeleeuwse Voorwerk bij 
Siegerswoude. Beide putvoudsten, geborgen tijdens onderzoek, in augustus 1984, 
werden geconserveerd en deels met kunsthout aangevuld (tussen later ontstane 
krimpscheuren) door Archeo Plan te Delft. Foto Dikken & Hulsinga, Leeuwarden 
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Helft van begin 17de-eeuws kamerpotje onder fundament van noordoostmuur zijvleugel 
(53), aangetroffen tijdens verbouw Kanselarij, Leeuwarden. Opname vanuit het 
noordoosten, door D.M. Visser; 25 oktber 1993 

ne 1992', door J.C. Besteman, J.M. BosenH.A. Heidinga; 'De jongste bewo
ners van Wijnaldum (Fr.)', door C.M. Haverkort, M. Hopman, J.M. Pasveer 
en W. Prummel; 'Corpus 'Friese' runeninscripties', door T. Looijenga; 'Het 
oude kerkhof van Noordwolde (Fr.)', door W.P.M. Mulder en J. Molema. 

Voorts verschenen: 'Van Kapittelhuis tot Landschapshuis. Archeologisch 
onderzoek naar de grondresten van een complex huis in Leeuwarden', door A. 
Jager en E. Kramer, in: Leeuwarder Historische Reeks 4 (1993), pp. 7-36; 'Mid
deleeuwse sleutels met kruismotief, door E. Kramer, in: Keppelstok, uitgave 
van de Stichting Alde Fryske Tsjerken nr. 47, pp. 139-140; een boekbespreking 
door E. Kramer van Mens en moeras: veenlijken in Nederland van de bronstijd 
tot en met de Romeinse tijd (Assen 1992), in: It Beaken 54 (1993), pp 149-150. 

In magazine The Challenging North (uitgave Challenge Publicity B.V., 
Sneek) verschenen in 1993 in de Wijnaldumreeks vier afleveringen: 'De macht 
van goud in het vroegmiddeleeuwse Friesland', door D. Gerrets (jrg. 4, nr 1, 
pp. 63-65); 'Legende en werkelijkheid', door H.A. Heidinga (jrg. 4, nr 2, pp. 
62-65); 'Ambachtelijke produktie op de terp', door J.C. Besteman (jrg. 4, nr3 , 
pp. 63-65); 'De legpuzzel van de archeologische praktijk', door D. Gerrets (jrg. 
4, nr 4, pp. 63-65). Ook verscheen inmiddels een tweede druk van Graven naar 
Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum, van de hand van J.C. Beste
man, J.M. Bos en H.A. Heidinga; deze druk (uitgeverij Van Wijnen te Frane-
ker) is aangevuld met de voorlopige resultaten uit de opgravingscampagne 
1992. Van G.J. de Langen en H. Hakman verscheen in Profyl (personeelsor
gaan van de provincie Friesland), 1993, nr. 11, pp. 10-11: 'De toekomst van het 
verleden'; voorts van G.J. de Langen, T.M. Perger, S. Wentink en M.H. Wi-
spelwey, 1993: 'Bescherming op Maat'. Archeologisch project in het kader van 
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de Bijdragenregeling Bodembeschermingsgebieden Friesland. Verslag over de 
Pilot-study', RAAP-notitie 69. Amsterdam, pp. 1-162,10 bijl; G.J. de Langen, 
T.M. Perger en M.H. Wispelwey, 1993: 'Een archeologische waardering in het 
kader van het Bestemmingsplan Littenseradiel Buitengebied-West', RAAP-
notitie 60. Amsterdam, pp. 1-86, 1 bijl.; G.J. de Langen, T.M. Perger en M.H. 
Wispelwey, 1993: 'Onderzoek naar de archeologische en landschappelijke 
waarde van de terp Keppens bij Bolsward', RAAP-notitie 53. Amsterdam, pp. 
1-51, 5 bijl.; G.J. de Langen, 1993: 'Bescherming op Maat. Een onderzoeks
project naar de bescherming van archeologisch belangrijke terreinen in Fries
land', Milieu-nieuws IX-3, p. 8; G.J. de Langen, 1993: 'Moderne economie en 
archeologische monumentenzorg, een tweede bericht over het archeologische 
project Bescherming op Maat', Milieu-nieuws IX-5, p. 4; G.J. de Langen, 
H.W. Hommes, T.M. Perger en M.H. Wispelwey, 1993: 'Bescherming Fries 
bodemarchief', Noorderbreedte XVII, p. 204-208; G.J. de Langen, 1993: 'De 
oantaasting fan it Fryske grûnargyf, De pompeblêden. Tydskrift foar Fryske 
stúdzje LIX, p. 94-98. Van Diggelnijs, nijsbrief fan it Argeologysk Wurkferban 
fan de Fryske Akademy verscheen aflevering 16 (onder red. van J. van der 
Vaart), met speciaal aandacht voor het archeologisch onderzoek ter plaatste 
van de vroegere Unia-state te Beers. 

Opgravingen, verkenningen, vondstmeldingen, schenkingen en aankopen 
Boarnsterhim. Verworven van Tj. Hoogeveen (Heerenveen) een bronzen Ka
rolingische sleutel met hol handvat, gevonden te Oldeboorn (zie: publikaties). 
Akkrum: verkenning bij graafwerk aquaduct en doorgraving terpje (terppro
fiel in wegcunet getekend). 
Dongeradeel. Dokkum: verkenningen in uitbreidingsplan Jantjeszeepolder. 
Neolithische vindplaats. Raard: verkenning bouwput bij neolithische vind
plaats. 
Franekeradeel. Schalsum: verkenning. 
Gaasterland. Verkenning van neolithische vindplaats bij 
het Rode Klif. Koudum en Warns: verkenning van meso- en neolithische vind
plaatsen. Oudemirdum: verkenning nieuwe, vroeg-middeleeuwse vindplaats. 
Lemmer: houtvondst en verkenningen bij meso- en neolithische vindplaatsen 
nabij Hemelum en Rode 
Klif. 
Leeuwarden. Begin onderzoek Kanselarij aan de Turfmarkt 
13-12-93). 
Leeuw ar deradeel. Schenking van een fraaie 18de-eeuwse fles, 
ca. 1900 in de terp van Kornjum gevonden, door de heer J. Brinkman (Gou-
turn). 
Littens er adeel. Noodonderzoek na melding door M. de Boer van vondst kin
derskelet (zonder bijgaven) onder diens woonvloer in huis langs flank begraaf
plaats te Bozum; datering niet goed mogelijk want skelet bij aankomst reeds 
vrijgegraven en dus geen bovengrond noch dwarsprofiel bewaard om indirecte 
datering mogelijk te maken. Hennaard: oude fundamenten van kerkje vastge
legd. Te Beers vond gedurende de zomermaanden onderzoek plaats naar res
ten van de vroegere Unia-state. Tientallen deelnemers van het Argeologysk 
Wurkferban van de Fryske Akademy waren betrokken bij het blootleggen van 
de grondsporen en restfundamenten van dit middeleeuwse gebouwencomplex; 
het geheel werd begeleid door dr. P.B. Kooi van het Archeologisch Centrum 
van de Rijksuniversiteit Groningen. 
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Menaldumadeel. Dronrijp: detectorvondsten in omgeploegd terpje (3 fibulae 
en 2 munten). 
Ooststellingwerf. Schenking collectie prehistorische artefacten en geologische 
zwerfstenen en fossielen van G.J. Masseling (Oosterwolde). 
Opsterland. Tijnje: enkele proefputjes gegraven om vage sporen van fundering 
van oud klooster vast te leggen. Ureterp: schenking vuursteencollectie fam. B. 
van der Brug. 
Sneek. Uitbreidingsplan 'De Zwette': verkenning van overslibd terpje. Nieuwe 
vindplaats. Late Ijzertijd vondsten. 
Tietjerkstradiel. Vondstmelding Karolingische niervormige fibula, door F. van 
der Meer, uit omgeving Oostermeer, in perceel oudtijds bemest met terpaarde. 
Tietjerk: oude fundering, behorende bij Vijversburg getekend. Oudkerk: ver
kenningen, enkele nieuwe vindplaatsen. 
Wonseradeel. Zurich: verkenning oud zeedijkje dat dreigt te verdwijnen. Mak-
kum: proefputje bij waterput uit Late Ijzertijd. Nieuwe vindplaats. 
Buiten Friesland. Schenking doorP. Houtsma (Waskemeer) van stenen hamer 
van glimmerdiabaas, gevonden te Donderen in Drenthe en een strijdhamer, 
Hannoveraans type (geknikt) uit omgeving Trimunt (vroeger aan hem ge
schonken door C. Dijkstra uit Bakkeveen). 

Deltaplan cultuurbehoud 
Een van de belangrijkste maatregelen voor het museumwezen van deze eeuw 
is zonder twijfel de start van het Deltaplan Cultuurbehoud. In dit plan stelt 
de rijksoverheid vele tientallen miljoenen beschikbaar aan de Nederlandse 
musea om belangrijke complexen en onderdelen van de collecties voor verder
gaand verval te behoeden. Heel nadrukkelijk is het restaureren van objecten, 

Fundering oud kerkje van Hennaard. Opname vanuit het zuidoosten door 
D. M. Visser 
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het weer fraai of presentabel maken, uitgesloten van subsidies in dit kader. 
Een overmaat aan aandacht voor tentoonstellingen en vooral voor het ver

zamelen heeft er in het verleden toe geleid, dat de staat waarin veel collectie
onderdelen in de Nederlandse musea verkeren deplorabel genoemd kan wor
den. Door het ongeremd bijeen brengen van voorwerpen en het volstapelen 
van museumdepots is vaak het zicht verloren op mogelijkheden om wezenlijke 
onderdelen van de collecties te behouden. De directeur trad verscheidene ma
len op in het symposia- en lezingencircuit, en was voorzitter van de ministeriële 
evaluatiecommissie ten behoeve van de niet-rijksmusea. 

Een belangrijk facet van het Deltaplan is de opdracht aan de musea om in de 
verzamelingen te selecteren, en de bewaarcondities in de opstelling en in de 
depots op behoorlijk peil te brengen. Het besef, dat niet alles behouden kan 
blijven en dat ook niet alles behouden hoeft te worden, drong steeds sneller 
door in het veld. De taak om zeer uitvoerige en degelijk gefundeerde plannen 
op te laten stellen door professionele conserveringsdeskundigen, zorgt voor 
een optimaal gebruik van overheidsgelden. 

De subsidievoorwaarde, dat niet-rijksmusea 60% van de plankosten zelf 
moeten fourneren of bij de eigen subsidiènt moeten vinden, maakt het het 
Fries Museum niet makkelijk. Immers het provinciaal bestuur draagt al in be
langrijke mate bij in de kosten van talloze andere nieuwe activiteiten van het 
museum, terwijl het vinden van externe sponsors voor alleen conserverende 
handelingen een bijkans onmogelijke taak blijkt te zijn. De verruiming van de 
subsidievoorwaarden, waardoor eigen investeringen van de musea in klimaat
regeling en inrichting van depots mogen worden meegeteld voor de 60% biedt 
in incidentele gevallen soulaas voor de financierings-problemen. 

Kon in het vorige jaarverslag al bericht worden over een Deltaplan subsidie 
ten behoeve van een eerste-hulp actie voor de schilderijencollectie, in 1993 
werd begonnen met de uitvoering van een eerste omvangrijke actie in het pren
tenkabinet. Er zal ruim 2400 uur besteed worden aan het reinigen, verzorgen 
en in passepartout brengen van vele duizenden prenten en tekeningen. Voor 
dit doel is de voormalige foto-studio van het museum ingericht, zijn de opberg-
mogelijkheden aanzienlijk verbeterd en uitgebreid, en is een uitvoeringscon
tract gesloten met mevrouw F. Brinksma. 

Een volgend plan is ontworpen in samenhang met de investeringen in kli
maatregeling en depotontwikkeling voor het Kanselarijproject. Aangezien het 
daar gaat om zeer omvangrijke investeringen, is ook de planomvang van dien 
aard dat de afronding van de advisering daarover nog op zich moest laten wach
ten. Gehoopt wordt dat in 1994 begonnen kan worden met het conserveren van 
textiel, schilderijen, meubelen, prenten en tekeningen, de collectie '40-'45, rij
tuigen en arresleden. Het is de bedoeling om ook voor die activiteiten speciale 
ruimtes in te richten en gespecialiseerde medewerkers aan te trekken. 
In het kader van deze plannen zijn de contacten geïntensiveerd met het meu-
belrestauratie-atelier te Veendam. De cursisten J. Kuiper en E. Roede volg
den een stage op de meubeldepots van het museum. De sanering en opscho
ning van deze depots, die mede door hun werkzaamheden tot stand konden 
komen, resulteerden in genereuze overdrachten van objecten (bruiklenen en 
schenkingen) aan andere musea in Friesland. 

Op het gebied van de automatisering van de gegevensbestanden betreffende 
de collecties moet evenals vorig jaar melding worden gemaakt van moeizame 
voortgang. Doordat het Fries Museum er vroeg bij was, is thans sprake van de 
wet van de remmende voorsprong. Programmatuur en apparatuur blijken min-
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der op elkaar afgestemd dan te wensen ware, een divergentie van visies over 
nut en noodzaak van deze automatisering is recent pas gebleken. Thans wordt 
voortvarend doorgewerkt aan het onderbrengen van slechts enkele essentiële 
gegevens betreffende het beheer van alle objecten in het computergeheugen, 
zodat in de nabije toekomst in ieder geval van het totale bezit van het Fries 
Museum de basisgegevens voorhanden zullen zijn. 

De collecties Topografische Atlas van Friesland, Portretten verzameling, te
keningen en aquarellen, en de oude grafiek zijn in hun geheel in het systeem 
ondergebracht. Veel hulp werd ondervonden van de vrijwillige medewerker K. 
Albers, die de collectie prentbriefkaarten ordende en toegankelijk maakte, en 
die ook een plan ontwierp om lacunes in te vullen. 

Voor de inventarisatie van delen van de textielcollectie werd veel hulp ont
vangen van de stagiaire Esther Gelok, die werkte aan de opoekleding, en van 
de stagiaire Ankie van den Berg, die het speelgoeddepot voor haar rekening 
nam. De vrijwillige medewerkster mevrouw W. Niemeijer-Huysse zette haar 
documentatiewerkzaamheden voort. Daarnaast werkte zij aan een inventari
satie van oude stofbenamingen. 

Verzetsmuseum Friesland 
De effektuering van de integratie van het Verzetsmuseum in het Fries Museum 
hangt samen met twee grote veranderingen waar het Fries Museum voor staat: 
de reorganisatie en de verzelfstandiging van het museum. Beide zijn in 1993 
niet rond gekomen, met als bijkomend gevolg dat ook de organisatorische een
wording van de beide musea dit jaar niet gerealiseerd kon worden. Per 1 janua
ri 1994 zal dat wel het geval zijn; voor de subsidiegever, de provincie Friesland, 
zullen we één instelling zijn, met één budget. 

De bestuurlijke integratie zal plaatsvinden op het moment dat het Verzets
museum gehuisvest is in de Kanselarij. 

Verjagt ermoràet 
De jaarlijkse 'verzetsmuseumtentoonstelling' in de periode april-mei, bestond 
dit jaar uit een indrukwekkend deel van de tekeningenkollektie van het Stadt
museum Düsseldorf. De tekeningen zijn gemaakt door de leerlingen van de 
joodse school in Düsseldorf in de jaren voorafgaande aan de totale vernietiging 
van de joodse gemeenschap in die stad. De tentoonstelling werd geopend door 
dr. Wieland Koenig en dr. Annette Baumeister, respectievelijk directeur en 
conservator van het Stadtmuseum Düsseldorf, en was te zien van 29 april t/m 20 
juni. 

April-mei '431de stakingen als keerpunt 
In dezelfde periode was er nog een tentoonstelling '40-'45 in het Fries Museum 
te zien. Veertig jaar na dato, op 29 april 1993, werd deze tentoonstelling over 
de staking die eind april-begin mei 1943 in Nederland uitbrak op twaalf plaat
sen tegelijk geopend. 

Bezoekers 
Evenals vorig jaar vertoonde het bezoekersaantal van het Verzetsmuseum een 
lichte stijging van 7%. In totaal bezochten 11.996 personen het museum, vorig 
jaar waren dat er 11.149. De verwachte 200.000-ste bezoeker kwam op 25 mei 
het museum binnen. Het was een leerling van het A W O uit Drachten. De 
hele klas werd op taart en een informatiepakket getrakteerd. Een nadere on-
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Activiteiten tijdens het Museumweekend 

derverdeling van de totaalcijfers geeft het volgende beeld: 5.872 -18 jaar 
(48%); 3.693 volwassenen (32%); 2.431 65+ (20%). Er werden 118 school-
groepen geteld met in totaal 3.153 leerlingen. Cijfers 1992: 98 groepen en 2.945 
leerlingen. 

Aanwinsten en medewerking 
Het museum registreerde in 1993 1367 aanwinsten afkomstig van 184 personen 
of instellingen. Op zeer uiteenlopende wijze werd 288 maal medewerking ver
leend. De cijfers van 1992: 2250 aanwinsten en 274 maal medewerking. 

Verhuizing en herinrichting 
Op de jaarplanning voor 1993 stond 27 september vermeld als de dag waarop 
het museum dicht zou gaan in verband met de verhuizing. Deze historische 
dag, precies veertien jaar na de opening in 1979, zou onderstreept worden met 
een studiemiddag over het museaal presenteren van de Tweede Wereldoorlog. 
Een klein beestje heeft het tijdpad van de herinrichting echter grondig ver
traagd. Het gaat om de bonte knaagkever die de eikehouten kapconstructie 
van de Kanselarij ernstig heeft aangetast. Met de bestrijding ervan kan niet eer
der dan mei 1994 begonnen worden, met als gevolg dat de inrichtingswerk-
zaamheden pas in de herfst kunnen starten, een vertraging van een jaar. De 
opening van het nieuwe verzetsmuseum staat onwrikbaar vast op 15 april 1995, 
precies 50 jaar na de bevrijding van Friesland. 

Tentoonstellingen 
-1 maart: 'Kunst op de Vlucht' vier ballingkunstenaars over 12V2 jaar Vluchte
lingenwerk. 

26 maart - 27 september: 'No Pasaran' foto's van Carel Blazer over de Spaanse 
Burgeroorlog en het grafiékproject Guernica. De tentoonstelling werd ge
opend door oud-Tweede Kamerlid Joop Wolff. 
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De eikehouten kapconstructie van de Kanselarij 

26 oktober - 31 januari 1994: 'Ich hab' Deutschland so lieb - Ich hätt' gern zwei 
davon', Peter Louman - houtsnedes, Louis Ferron - gedichten, Johan Weera-
hoff - foto's over de eenwording van Oost- en West-Duitsland. De tentoonstel
ling werd geopend door Rainer Lübbren, directeur van het Goethe-Instituut in 
Amsterdam. 

Personeel 

De staf van het museum bestond in 1993 uit: 
G. Koopmans, directeur/conservator 
D.H. Groeneweg, adjunct/educatief medewerker 
drs. F.R. Wagenaar, bibliothecaris/museummedewerker (50%) 
mevr. F. Jonkman, museummedewerker 
mevr. M. Postma, museummedewerker (50%). 
Mevrouw Postma is, vooruitlopend op de integratie vanaf 1 oktober, uitge
leend aan het Fries Museum, waar zij reeds een halve baan had. 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Friesland bestond in 1993 uit: 
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 

Samenwerking met derden 

Op het gebied van samenwerking werden in 1993 grote vorderingen geboekt, 
waarbij de hoeveelheid tijd die daarin moest worden geïnvesteerd soms te om-
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vangrijk was. De in-huis-plaatsing van de Museumconsulent en de hartelijke 
contacten begonnen vooral op provinciaal terrein rendement te leveren. 

Zeer veel tijd werd geïnvesteerd in het verstrekken van bruiklenen aan zus
terinstellingen in Nederland en daarbuiten. Veel aanvragers die onze voorwer
pen in tentoonstellingen willen presenteren, en zelfs veel collega's beseffen 
blijkbaar niet, welke hoeveelheid werk gemoeid is met het opzoeken, beoorde
len, administreren, inpakken, verzenden, weer uitpakken, beoordelen, admi
nistreren en tenslotte weer terugplaatsen van een object, laat staan van grotere 
aantallen voorwerpen. Het moet niet worden uitgesloten, dat voor de nabije 
toekomst gedacht gaat worden aan beperking van het aantal objecten per aan
vrager en zelfs aan het invoeren van een handling-fee, zoals dat in veel andere 
musea reeds lang usance is. 

In Leeuwarden was sprake van voortgaande planvorming betreffende uit
wisseling van grote collectie-onderdelen met het Princessehof. Met de Provin
ciale Bibliotheek werd verder gesproken over het onderbrengen daar van een 
deel van de museumbibliotheek. De achterstanden op het gebied van de in
ventarisatie van de museumbibliotheek werden in het verslagjaar nagenoeg 
weggewerkt dankzij de inzet van de vrijwillige medewerker drs. R. Wiersma. 
Een kleine tentoonstelling uit het bezit van het museum aan aquarellen uit de 
18de en 19de eeuw bij ABN-AMRO, en een opstelling in het kader van de con
servering bij het Rijksarchief Friesland trokken allerwege de aandacht. 

In Friesland werd goede voortgang geboekt in de samenwerking met het 
munt- en penningkabinet van de Spaar en Voorschotbank te Surhuisterveen, 
op het gebied van de presentatie van munten en penningen. Besloten werd om 
jaarlijks een tentoonstelling door het Fries Museum te laten organiseren, die 
eerst een aantal weken in het museum te zien zou zijn en vervolgens de rest van 
hetjaar in het Munt en Penningkabinet te Surhuisterveen. Deze samenwerking 
vergroot aanzienlijk het rendement van beide belangrijke numismatische col
lecties, en maakt een verdergaande samenwerking denkbaar. 

In het afgelopen jaar werd zo af en toe een moment gevonden ter overden
king van de plaats en functie der uithoven, hoewel definitieve besluiten nog 
geen vorm kregen. Het kerkmuseum in Janum en Fogelsanghstate in 
Veenklooster kregen niet de professionele aandacht die ze verdienen, mede 
door de afstand en door tijdgebrek van de medewerkers van het Fries Museum. 
De plannen om in Veenklooster een bewoonde state anno 1880 in te richten 
kregen vaster vorm doordat drs. Josje Dijkstra-van Dam zich als vrijwilliger 
aan dit project ging wijden. De eigenaars van Fogelsanghstate besteedden veel 
middelen aan het onderhoud, in het bijzonder aan de stallen en het koetshuis. 
Hierdoor werd ook een conserveringsproject rijtuigen en sleden relevant, in 
gang gezet door de Museumconsulent en gesteund door het Nationaal Rijtuig
museum te Leek. Dit project zal hopelijk in 1994 tot uitvoering kunnen komen. 

De provinciale Kostuum-Commissie, keuringsinstantie voor de zuivere 
dracht, raakte in het verslagjaar ontheemd door de verhuizing en inkrimping 
van het Kunstinstituut. Op verzoek van Gedeputeerde Staten werd de commis
sie opgevangen door het Fries Museum. Er werden afspraken gemaakt over de 
benodigde faciliteiten, en over de scheiding der verantwoordelijkheden, de 
werkvoorraden van de Commissie kregen een goed toegankelijke ruimte. Ten 
behoeve van de administratie van de Commissie werd de secretariaats-mede-
werkster mevrouw M. Postma een dagdeel per week vrijgemaakt. 

In het kader van het Kanselarijproject werden veel locaties die tot dan als 
opslagruimte dienden leeggeruimd, hetzij omdat ze moesten worden gesloopt, 
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hetzij dat ze een andere bestemming kregen, terwijl in een enkel geval de situa
tie op zich snel ingrijpen noodzakelijk maakte. Bij deze omvangrijke opruimac-
ties ontstond de mogelijkheid tot verdere overdracht van landbouwwerktuigen 
aan het provinciaal Landbouwmuseum te Exmorra. Veel voorwerpen werden 
in dank aanvaard, ter verbetering van de collectie ter plaatse, thans evenwel 
lijkt de interesse daar voor nog meer gereedschap gedoofd. 

De Noordelijke samenwerking, die gestalte kreeg door een regelmatig over
leg tussen de directeuren van de provinciale musea te Groningen, Assen en 
Leeuwarden, werpt vruchten af. Dat men toch regelmatig verrast wordt door 
berichten in de media over de zusterinstellingen zorgt voor een spannend ver
loop. Niet alleen worden ideeën uitgewisseld en problemen besproken, ook 
waren er mogelijkheden tot afstemming van de gedachten betreffende het ar
cheologisch depot en de samenwerking met het BAL 

Ook over de nieuwe presentatie van archeologie en moderne kunst in de drie 
musea werd uitvoerig van gedachten gewisseld, teneinde doublures te voorko
men. De provinciale musea van Drenthe, Overijssel en Friesland besloten tot 
gezamenlijk gebruik van het oorlogskunstdepot te Paasloo bij Steenwijk, nadat 
dit door de Provincie Overijssel zou zijn aangekocht en opgeknapt. Voor het 
Fries Museum zou tegen een redelijke jaarhuur ongeveer 500 m2 ophangrek 
beschikbaar komen. 

Landelijk bestaan er de netwerken van het overleg van de directeuren der 
provinciale musea, van het CIMM, de informatiegroep middelgrote musea, 
van bijeenkomsten, vergaderingen en studiedagen van de Nederlandse Mu
seumvereniging, waarvan de directeur vice-voorzitter werd, terwijl mevrouw 
Bak de functie van secretaris van de sectie educatieve diensten vervult. 

Internationaal zijn er in toenemende mate contacten te bespeuren, zeker 
ook door daartoe stimulerende subsidieregelingen. Ook mag het Fries Mu
seum zich graag voegen bij samenwerkingsverbanden die de provinciale over
heid aangaat. Zo wordt gedacht aan het plaatsen van de drieëenheid Frysk Fes
tival, Triënnale van het Noorden, en de openingstentoonstelling van het Fries 
Museum, in Bremen en Oldenburg. De voorbereidingen voor de grote ten
toonstelling over het runenschrift in Noordeuropa krijgen een buitengewoon 
realiteitsgehalte door samenwerking met musea in Nedersaksen en Denemar
ken, waarbij de rol van sponsorwerver drs. Jan Walburg te Groningen niet 
moet worden uitgevlakt. 

Een bezoek aan collega's in Roemenië, in het begin van het jaar, was voor de 
directeur reden om in samenwerking met het ministerie van WVC een actie op 
te zetten teneinde het peil van de museumbibliotheken daar te verhogen. De 
mogelijkheden om ook met Roemeense musea samen te werken lijken gunstig, 
afgezien van de te verwachten financiële problemen. Dat de provinciale over
heid niet in staat bleek om een relatief gering bedrag uit eigen middelen te be
stemmen voor een Fries zilver-tentoonstelling in Gdánsk, geeft in dit verband 
te denken. 

In de laatste dagen van het jaar werden de grondslagen gelegd voor samen
werking met het museum te Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern; een ten
toonstelling van tekeningen uit dat museum zal direct na de opening van het 
Fries Museum in 1995 hier te zien zijn. 
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Tentoonstellingen 1993 

Tot 31 januari: Taal en teken van Theo van den Boogaard 
Zie hiervoor het jaarverslag 1992 

13 februari t/m 18 april: Het eeuwige moment 
Opening 12 februari door Joost Willink, senior advisor Rijksdienst Beeldende 
Kunst. Deze tentoonstelling liet de fotografische visie op het cultuurbehoud 
zien van Wout Berger, Wijnanda Deroo en Mirjam de Zeeuw. Om achterstan
den in de conservering en het beheer van collecties van musea en archieven in 
te lopen riep het Ministerie van WVC in 1990 een uniek project in het leven: het 
Deltaplan voor Cultuurbehoud. Tegen deze achtergrond gaf dit ministerie aan 
drie kunstenaars-fotografen de opdracht hun visie op cultuurbehoud te ver
beelden. De opdracht beoogde een verband aan te tonen tussen cultuurbezit 
uit vele eeuwen en hedendaagse kunstscheppingen. 

Naast de tentoonstelling stelde het Fries Museum een expositie samen waar
in het thema verder werd uitgewerkt aan de hand van voorwerpen uit de eigen 
collectie. Een serie foto's die Rob Nypels enige jaren geleden maakte in de de
pots van het Fries Museum vormde een bijzondere achtergrond. 

20 maart t/m 19 september (maar in feite veel langer) Utfanhûzers út it Ryks 
Negentiende-eeuwse schilderijen van Friese kunstenaars uit het Rijksmuseum 
Amsterdam en uit de eigen collectie van het Fries Museum; opening op 18 
maart door prof .dr. H.W. van Os, algemeen directeur van het Rijksmuseum. 

Het Rijksmuseum in Amsterdam begon in het voorjaar van 1993 met de 
grondige verbouwing en modernisering van het gebouw waarin de collectie 

Het fregatschip Rotterdam, geschilderd door Nicolaas Baur 
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negentiende-eeuwse schilderkunst doorgaans wordt getoond. Om de kunst
werken niet voor lange tijd aan de ogen van het publiek te onttrekken en om 
aan het ingrijpende project, dat door PTT Nederland wordt gesponsord, lande
lijk bekendheid te geven, besloot het Rijksmuseum bepaalde groepen van deze 
werken tijdelijk in bruikleen te geven aan daarvoor geselecteerde regionale 
musea. 

Het Fries Museum kreeg van het Rijksmuseum achttien schilderijen van ho
ge kwaliteit van Friese en uit Friesland afkomstige kunstenaars uit de negen
tiende eeuw in bruikleen. 
Deze werken werden getoond in de 19de-eeuwse schilderijenzaal van het mu
seum. Samen met schilderijen van deze en dergelijke kunstenaars uit het eigen 
bezit van het Fries Museum gaf dit een fraai beeld van schilderkunst in Fries
land in de 19de eeuw. De educatieve dienst verzorgde een vouwblad Utfan-
hûzers út it Ryks met tekst van Juub Bosmans. 

29 april tlm 20 juni: Ver jagt, ermordet Tekeningen van joodse scholieren in 
Berlijn en Düsseldorf, 1936-1941 
Opening op woensdag 28 april door dr. Wieland Koenig, directeur, en me
vrouw dr. Annette Baumeister, conservator, van het Stadtmuseum Düssel
dorf. 

Getoond werden een honderdtal tekeningen die in de periode 1936-'41 door 
Joodse kinderen zijn gemaakt tijdens de tekenlessen van Julo Levin op Joodse 
scholen in Düsseldorf en Berlijn, waar zij bijeengebracht waren. Deze tekenin
gen bevinden zich thans in de collectie van het Stadtmuseum Düsseldorf. Ver-
jagt, ermordet was de derde expositie in het kader van de integratie van het 
Verzetsmuseum Friesland in het Fries Museum. 

1 mei tlm 20 juni: April/mei '43. De stakingen als keerpunt 
Opening op donderdag 29 april; de twaalf Commissarissen der Koningin open
den ieder in hun eigen provincie een tentoonstelling over de April-Meistakin-
gen, de meest massale verzetsactie uit de bezettingsgeschiedenis. 

Deze tentoonstelling werd samengesteld en georganiseerd door het Verzets
museum Amsterdam, in samenwerking met Museum Jannink, Enschede en de 
Stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen. 

22 mei tlm 20 juni: Duik in het verleden Archeologische vondsten uit het water 
In het kader van de Woelige Water Week stelde het museum een kleine exposi
tie samen met uit het water geborgen 
bodemvondsten. De voorwerpen werden op heel verschillende plaatsen ge
vonden, bijvoorbeeld op de stranden van de Wadden-eilanden, tijdens ber
gingsoperaties bij scheepswrakken, bij het baggeren en dreggen in zand- en 
bouwputten, tijdens grondwerkzaamheden in moeras- en veengebieden, bij 
kanalisatie van rivieren en bij drooglegging en inpoldering van voormalige 
stukken zee. 

3 juli tlm 12 september: Picasso Grafiek 
Grafiek van Pablo Picasso uit het bezit van Museum Boymans-van Beuningen. 
Opening op vrijdag 2 juli door Piet de Jonge, hoofdconservator moderne kunst 
Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam. 

Deze drukbezochte expositie bestond uit 86 prenten van Picasso uit de perio
de 1933-1966, die naar onderwerp en ook nog min of meer chronologisch waren 
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Object uit de tentoonstelling Dubio 

gegroepeerd. Een bijzonder onderdeel werd gevormd door de serie etsen met 
de Minotaurus als onderwerp, gemaakt in de jaren dertig. Grote, zeer kleurige 
linosneden uit de periode 1963-1966 trokken vooral de aandacht. Het onder
werp 'de schilder en zijn model' dat met een groot aantal prenten in zeer diver
se grafische technieken de twee kleine expositiezalen innam, gaf een goede in
druk van de veelzijdigheid en de ongekende productiviteit van deze kunste
naar. De educatieve dienst Verzorgde een vouwblad Picasso met tekst van Ri-
neke Harkema. 
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9 juli t/m 15 augustus: Kunstaankopen '92 Provincie Friesland 
Opening op donderdag 8 juli 1993 om 15.00 uur door mevrouw drs. J. Liem-
burg, gedeputeerde. 

In de Kanselarij werden de aankopen van Provincie Friesland van het jaar 
1992 getoond. Er was werk te zien van Harmen Abma, Johan van Aken, Wal-
ter Baas, Paula Bouwstra, Douwe Elias, Anne Feddema, Abe Gerlsma, Guus 
Heilegers, Maaike Klein, Jan van der Kooi, Fred Landsman, Jean Ie Noble, 
Jentsje Popma, Syb Velink, Hans Verschoor, Freark van der Wal, Josje Werd-
muller, Gerrit de Wilde en Mare van der Woude. 

18 september t/m 7 november: Steef Zoetmulder Subjective Photography 1940-
1960 
Tentoonstelling van werk van de fotograaf Steef Zoetmulder (geb .1911). Ope
ning op 17 september door Adriaan Elligens, directeur van het Maria Austria 
Instituut te Amsterdam. 

Deze reizende expositie was samengesteld door de Stichting voor fotografi
sche projecten en kunst, Amsterdam. De fotografie van Steef Zoetmulder die 
op deze overzichtsexpositie werd getoond, bestond uit vrij werk dat hij in de 
naoorlogse periode heeft gemaakt, aangevuld met opdrachtfotografie die ten 
behoeve van reclamedoeleinden in dezelfde tijd tot stand kwam. 

18 september t/m 7 november: Dubio -'instar horologii, instar divini animalis' 
Opening op vrijdag 17 december door Alied Ottevanger, conservator moderne 
kunst Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage. 

Deze tentoonstelling bestond uit speciaal voor deze expositie gemaakt werk 
van het Friese kunstenaarsduo Groenewoud/Buij (Gerard Groenewoud en Til-
ly Buij). Drie op de expositie aanwezige kunstwerken werden door de Provin
cie Friesland aan het Fries Museum geschonken, ter gelegenheid van de op
richting van een afdeling Moderne Kunst. 

Bij deze expositie gaf het museum een catalogus uit, met tekst van Mart van 
Deventer. 

25 november t/m 16 januari 1994: De mensen en de dingen - het hedendaagse 
stilleven in de kunst 
Opening op 24 november door drs. Josien Stehouwer, stafmedewerker van het 
Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming (LOKV) te 
Utrecht. 

De tentoonstelling bestond uit werken van twintig hedendaagse kunstenaars 
die zich lieten inspireren door het stilleven. De deelnemende kunstenaars wa
ren Erik Andriesse, René Daniëls, Bart Domburg, Hans Ebeling Koning, Ger 
van Elk, Marliz Frencken, Helen Frik, Guido Geelen, Jurriaan van Hall, Hans 
Hovy, Tije de Jong, Piet van Leeuwen, Bob Negrijn, Geer Pouls, Lon Robbé, 
Jan Roeland, Vincent Rijnbende, Alexander Schabracq, Toon Teeken en 
Hans Vos. 

Dit reizend tentoonstellingsproject over het hedendaagse stilleven werd ge
organiseerd door het LOKV, het Rijksmuseum Twenthe en het Gemeentemu
seum Roermond. 

Naast De mensen en de dingen werd in een kleine expositie een selectie ge
toond van stillevens uit de collectie van het Fries Museum. Het betrof schilde
rijen, tekeningen en prenten uit de 16de tot en met de 20ste eeuw. 
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Aanwinsten Prentenkabinet 

P1993-001 Silhouetportret van ds. Derk Friese Sibinga (1758- + 1830); anoniem; 1790-1800; 
5,6 X 3,2 cm.; schenking Mevr. D. Spencer, Amersfoort 

P1993-002 Silhouetportret van Geertruida Egberdina Koning (1767-±1830); anoniem; 1790-
1800; 6,5 x 3,2 cm.; schenking Mevr. D. Spencer, Amersfoort 

P1993-003 'Montenero'; Nypels, R.; foto; 1992-1993; 130 x 130 cm.; schenking R.M.Nypels, 
Giekerk 

P1993-004 'Lauwersoog 1985'; Nijpels.R.; foto; 1985; 106 x 109 cm.; schenking Rob Nijpels, 
Giekerk 

P1993-005 'Teatro San Carlo Napoli'; Nijpels, R.; foto; 1986; 106 x 109 cm.; aankoop 
P1993-006 '2 Sjamanen Nepal en Mexico'; Nijpels, R.; foto; 

1987; 25,5 x 32 cm.; aankoop 
P1993-007 'Tafel 1 (au bout de Ia nuit)'; Nijpels, R.; gemengde techniek; 1992; 60 x 40 cm.; 

aankoop 
P1993-008 'Tafel 2 (au bout de la nuit)'; Nijpels, R.; gemengde techniek; 1992; 60 x 40 cm.; 

aankoop 
P1993-009 'Tafel 3 (au bout de la nuit)'; Nijpels, R.; gemengde techniek; 1992; 60 x 40 cm.; 

aankoop 
P1993-010 'Tafel 4 (au bout de la nuit)'; Nijpels, R.; gemengde techniek; 1992; 60 x 40 cm.; 

aankoop 
P1993-011 Man met paard; Benner, G.; tekening, 1946-1950; 49 x 64 cm.; aankoop 
P1993-012 'Boot'; Hooghiemstra, T.; gemengde techniek; 1988; 78 x 105 cm.; aankoop 
P1993-013 'Boot'; Hooghiemstra, T.; gemengde techniek; 1988; 78 x 105 cm.; aankoop 
P1993-014 'Na de Beeldenstorm'; De vier Evangelisten; gemengde techniek; 1988; 60,2 x 

50,4 cm.; aankoop 
P1993-015 'Na de Beeldenstorm'; De vier Evangelisten; gemengde techniek; 1988; 60,2 x 

50,4cm.; aankoop 
P1993-016 'Na de Beeldenstorm'; De vier Evangelisten; gemengde techniek; 1988; 60,2 x 

50,4 cm.; aankoop 
P1993-017 'Na de Beeldenstorm'; De vier Evangelisten; gemengde techniek; 1988; 60,2 x 

50,4cm.; aankoop 
P1993-018 Ontwerp voor een sculptuur voor Hogebeintum; De vier Evangelisten; gemengde 

techniek; 1987-1988, 90 x 60 cm.; aankoop 
P1993-019 'Verleiding', ontwerp voor een sculptuur voor Hogebeintum; De vier Evangelis

ten, Buij.T.; gemengde techniek; 1987; 90 x 60 cm.; aankoop 
P1993-020 Ontwerp voor een sculptuur voor Hogebeintum; De vier Evangelisten; gemengde 

techniek; 1987-1988; 90 x 60 cm.; aankoop 
P1993-021 Ontwerp voor een sculptuur voor Hogebeintum; De vier Evangelisten; gemengde 

techniek; 1987-1988; 90 x 60cm.; aankoop 
P1993-022 'Poem for Eire'; Hooghiemstra, T.;Elchers, P.; kunstenaarsboek; 1992; aankoop 
P1993-023 zonder titel; Hooghiemstra, T.; tekening; 1991; 20,2 x 25 cm.; aankoop 
P1993-024 zonder titel; Hooghiemstra, T.; tekening; 1991; 20,2 x 25 cm.; aankoop 
P1993-025 zonder titel; Hooghiemstra, T.; tekening; 1993; 100 x 70 cm.; aankoop 
P1993-026 zonder titel; Hooghiemstra, T.; tekening; 1993; 100 x 70 cm.; aankoop 
P1993-027 'Blauwe schermen'; Woude, Mare van der; collage; 1992; 40 x 50 cm.; aankoop 
P1993-028 'Gelijkwaardig'; Woude, Mare van der; collage; 1991; 40 x 50 cm.; aankoop 
P1993-029 'Tegenstelling'; Woude, Mare van der; collage; 1992; 40 x 50 cm.; aankoop 
P1993-030 'Veenhoop'; Kooi, Jan van der; tekening; 1992; 11 x 33,5 cm.; aankoop 
P1993-031 'Yssel bij Hattum'; Kooi, Jan van der; tekening; 1992; 15,4 x 26,8 cm.; aankoop 
P1993-032 'Rode weg in landschap'; Velink, Syb; pasteltekening; 1992; 39,3 x 39,7 cm.; 

aankoop 
P1993-033 'De nonnen'; Oud, T; linosnede; 1930-1950; 36,7 X 50 cm; aankoop 
P1993-034 'slordige vogels'; Wal, F. van der; tekening; 1992-1993; 26.9 x 35,9 cm.; aankoop 
P1993-035 'geboren tekenaar?'; Wal, F. van der; tekening; 1992-1993; 31,2 x 23,6 cm.; 

aankoop 
P1993-036 zonder titel; Wal, F. van der; tekening; 1992-1993; 32,1 x 29,8 cm.; aankoop 
P1993-037 zonder titel; Wal, F. van der; tekening; 1992-1993; 31,9 x 23,9 cm.; aankoop 
P1993-038 Knipsel met scènes uit de landbouw als ploegen, eggen, zaaien, enz.; anoniem; 

1846; 36 x 45 cm.; bruikleen Stichting Wassenbergh-Clarijs 
P1993-039 Kerkinterieur met kerkgangers; Elsinga, J; ets; 1919; 17,2 x 8,4 cm.; bruikleen, 

Stichting Wassenbergh-Clarijs 



P1993-040 Portret van de grootvader van Dieuwke Kollewijn; Wijk, Dieuwke van; tekening; 
1920-1930; 41 X 30 cm.; schenking mevr. D. Kollewijn, Wolvega 

P1993-041 Foto van het gezin Brunger-van der Leij; anoniem; 1865-1870; 17 X 22,3 cm.; 
schenking N.N. 

P1993-042 'Een kleine nette Engelsche aanleg ten dienste van ...J.V. van Cammenga'; Brink, 
R.K.; tekening; 18501875; 27 x 42,8 cm.; schenking Jhr. R.C. van Cammingha, 
Apeldoorn 

P1993-043 6 foto's betreffende Jhr.V.V. van Cammingha; Bauer, C.W.; Rooswinkel, A.T.; 
Jong, J.de; Siewers,J.; 1880-1920; schenking Jhr. R.C. van Cammingha, Apel
doorn 

P1993-044 Kabinetfoto's van Jhr. R.C. van Cammingha en zijn vrouw J.C.F. Egé; Ringler, 
H.A.K.; 1870-1879; 9,2 x 5,6 cm.; schenking Jhr. R.C. van Cammingha. Apel
doorn 

P1993-045 Menu's,huwelijkswensen, rouwbrieven e.d. van de familie Van Cammingha; o.a. 
Schuitemaker, J.D.; drukwerk; 1875-1945; schenking Jhr. R.C. van Cammingha, 
Apeldoorn 

P1993-046 Plattegrond van middeleeuws Leeuwarden; anoniem; tekening; 1875-1925; 31,2 x 
37.7 cm.; schenking Jhr. R.C. van Cammingha, Apeldoorn 

P1993-047 'Ruïne'; Bregman, B.; ets; 1960-1980; 12,1 x 16,7 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren 
Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-048 Nieuwjaarswens voor 1975 van Boele Bregman met zelfportret; Bregman, B.; ets, 
ingekleurd; 1974; 9,9 x 11,7 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', 
Lelystad 

P1993-049 Nieuwjaarswens voor 1966 van Boele Bregman; Bregman, B.; ets; 1965; 11,7 x 
15,9 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-050 Nieuwjaarswens voor 1967 van Boele Bregman; Bregman, B.; ets; 1966; 28,6 x 
15.8 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-051 Nieuwjaarswens voor 1965 van Boele Bregman; Bregman, B.; ets; 1964; 10,9 x 
16,1 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-052 Nieuwjaarswens voor 1968 van Boele Bregman; Bregman, B.; ets; 1967; 25.5 x 
13,8 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-053 Nieuwjaarswens voor 1971 van Boele Bregman en zijn vrouw; Bregman, B.; ets; 
1970; 17,7 x 12,8 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-054 Nieuwjaarswens voor 1980 van Boele Bregman; Bregman, B.; ets; 1979; 10,4 x 9,3 
cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-055 Nieuwjaarswens voor 1974 met zelfportret van Boele Bregman; Bregman, B.; ets; 
1973; 11,5 x 14,6 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-056 Nieuwjaarswens voor 1977 van Boele Bregman; Bregman, B.;ets; 1976; 15,3 x 
15,3 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-057 Nieuwjaarswens voor 1978 met zelfportret van Boele Bregman; Bregman, B.; ets; 
1977; 10,8 x 12,8 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-058 Nieuwjaarswens voor 1979 met zelfportret van Boele Bregman; Bregman, B.; ets; 
1978; 11,6 x 12.7 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-059 Nieuwjaarswens voor 1970 van Boele Bregman en zijn vrouw; Bregman, B.; ets; 
1969; 17,6 x 12,9 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-060 Nieuwjaarswens voor 1969 met zelfportret van Boele Bregman; Bregman, B.; ets; 
1968; 11,9 x 10,5 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-061 Naakt met dwarsfluit; Bregman, B.; ets, ingekleurd; 1960-1980; 25.7 x 13,2 cm.; 
bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-062 'Muren'; Bregman, B.; ets; 1960-1980; 21.6 x 17 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren 
Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-063 Menselijke figuren en vissen; Bregman, B.; ets; 1960-1980; 21,7 x 16,8 cm.; 
bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-064 Mensfiguur en muren; Bregman, B.; ets; 1960-1980; 17,1 x 21,4 cm.; bruikleen 
Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-065 'Een mens met vleugels'; Bregman, B. ;ets; 19601980; 16,7 x 12,6 cm.; bruikleen 
Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

PI993-066 Eigenhandig gemaakte versiering voor de paastafel bestaande uit kuikens, eier-
dopjes, enz.; 1920-1940; schenking dames M. en I. Bruining, Wijnaldum 

P1993-067 Titelprent van de 'Tegenwoordige Staat van Friesland'; Buijs, J.; Vinkeles, R.; 
gravure; 1780-1790; 22,1 x 15 cm.; schenking Rijksarchief Noordholland, Haarlem 

P1993-068 'Sneek'. gezicht op; Allard, A.; Folkema, J.; ets, ingekleurd; 1715-1725; 16,9 x 
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19,5 cm.; schenking Rijksarchief Noordholland, Haarlem 
P1993-069 Twee foto's van een baggerschip (omgeving Heerenveen ?); Obbema; 1920-1930; 

22 X 28 cm.; schenking Provincie Friesland, Leeuwarden 
P1993-070 'Zelfportret als dromer'; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1992; 50 x 65 

cm.; aankoop 
P1993-071 'Zelfportret. Het leven tussen de ornamenten'; Feddema, A.H.B.; gemengde 

techniek; 1993; 35,9 x 27 cm.; aankoop 
P1993-072 'De Koning gaat wandelen'; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 59,6 x 

42 cm.; schenking,A.H.B. Feddema, Leeuwarden 
P1993-073 'Hemelvaart van de vleesmeesters'; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 

64,7 x 49,8 cm.; schenking A.H.B. Feddema, Leeuwarden 
P1993-074 zonder titel; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 59,6 x 42 cm.; schen

king A.H.B. Feddema, Leeuwarden 
P1993-075 'Heilig onvermogen'; Feddema, A.H.B.; ets; 1984; 10 x 14 cm.; schenking 

A.H.B. Feddema, Leeuwarden 
P1993-076 zonder titel; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 42 x 59,6 cm.; schen

king A.H.B. Feddema, Leeuwarden 
P1993-077 'Goethe scheert zich'; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 64,8 x 49,9 

cm.; schenking A.H.B. Feddema, Leeuwarden 
P1993-078 zonder titel; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 59,2 x 44,9 cm.; 

schenking A.H.B. Feddema, Leeuwarden 
P1993-079 zonder titel; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 59,6 x 41,9 cm.; 

schenking A.H.B. Feddema, Leeuwarden 
P1993-080 'Meester. Hij is hun gevangene./Een evangelist voor Kinderen verklaard door 

Anne Feddema'; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; h59,7 x 41,9 cm.; 
schenking A.H.B. Feddema, Leeuwarden 

P1993-081 'Anne Diabolo 666'; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1988; 64,9 x 50 cm.; 
schenking A.H.B. Feddema, Leeuwarden 

P1993-082 zonder titel; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 64,9 x 59,6 cm.; 
schenking A.H.B. Feddema, Leeuwarden 

P1993-083 'Avonturen van een INRI I'; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 59,6 x 
42 cm.; schenking A.H.B. Feddema, Leeuwarden 

P1993-084 zonder titel; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 42 x 59,6 cm.; schen
king A.H.B. Feddema, Leeuwarden 

P1993-085 zonder titel; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 42 x 69,6 cm.; schen
king A.H.B. Feddema, Leeuwarden 

P1993-086 geit; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 47,5 x 64,2 cm.; schenking 
A.H.B. Feddema, Leeuwarden 

P1993-087 'Dood'; Feddema, A.H.B.; gemengde techniek; 1987; 42 x 59,6 cm.; schenking 
A.H.B. Feddema, Leeuwarden 

P1993-088 'Emmaüsgangers'; Feddema, A.H.B.; lithografie; 1984; 21,4 x 27,1 cm.; schen
king A.H.B. Feddema, Leeuwarden 

P1993-089 Nieuwjaarswens van 1976 met zelfportret van Boele Bregman; Bregman, B.; ets; 
1975; 14 x 13,9 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-090 zonder titel; Bregman, B.; aquarel; 1960-1980; 13 x 18 cm.; bruikleen Stichting 
'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-091 zonder titel; Bregman, B.; aquarel; 1960-1980; 13 x 18 cm.; bruikleen Stichting 
'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-092 'God's oog ziet alles'; Bregman, B.; gemengde techniek; 1967; 23 x 30 cm.; 
bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-093 Man met kind en vogel; Bregman, B.; aquarel; 1961; 17 x 12 cm.; bruikleen 
Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-094 Jongen met kat; Bregman, B.; ets; 1962; 18 X 17 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren 
Hellinga Stichting', Lelystad 

P1993-095 'Uitgezondert Verolme en Godt gaat iedereen kapot'; Bregman, B.; druksel; 1968; 
38 x 73 cm.; bruikleen Stichting 'Sybren Hellinga Stichting',Lelystad 

Aanwinsten schilderijen 

S1993-01 

S1993-02 

Portret van Geziena van Berkum; Veenstra, J.; 1880; olieverf op doek; 110 X 70.5 
cm.; bruikleen C.3. Willems, Zutphen 
Keukeninterieur Wilde, Jan Willems van der (omgeving) 1620 1630 olieverf op 



doek 98.0 135.0 bruikleen mevr. M. Oostenbrug, Klaas Douweswei 1, Oudekerk 
S1993-03 'Grote Wielen'; Popma, J.; 1990-1992; olieverf op hardboard; 61 x 73.5 cm.; 

aankoop 
S1993-04 'Prachtig noodweer'; Feddema, A.; 1992; acryl op doek; 67 x 60 cm.; aankoop 
S1993-05 'Verdronken kalf'; Feddema, A.; 1992; acryl op doek; 69 x 60 cm.; aankoop 
S1993-06 De Kanselarij; Elias, D; 1992; olieverf op doek; 200x 200 cm.; aankoop 
S1993-07 'Stilleven V'; Roeland, J.; 1992; olieverf op doek; 190 X 150 cm.; aankoop 
S1993-08 Stilleven met appels; Sloot, B. van der; 1940; olieverf op doek op triplex; 23.7 x 

31.7cm.; bruikleen 
Stichting Wassenbergh-Clarijs 

S1993-09 Dorpsgezicht in Zuidoost Friesland; Mulders, J.; 1930-1950; olieverf op doek; 45 
x 55 cm.; bruikleen Stichting Wassenbergh-Clarijs 

S1993-10 Stilleven met uit een bijbel gescheurde teksten; Bregman, B.; 1963; olieverf op 
doek, papier; 50 x 60.3 cm.; aankoop 

S1993-11 Zeegezicht; Oud, T.; 1934; olieverf op doek; 51.1 x 68.2 cm.; aankoop 
S1993-12 Landschap met paard; Oud, T.; 1935-1950; olieverf op doek; 50.5 x 60.8 cm.; 

aankoop 
S1993-13 'Vlaamse kermis'; Oud, T.; 1946; olieverf op doek; 49.8 x 60 cm.; aankoop 
S1993-14 'Cristus in Vlaanderen'; Oud, T.; 1946; olieverf op doek; 50 x 60.1 cm.; aankoop 
S1993-15 Vier rode potloden; Pemmelaar, L.; 1992; acryl op doek; 150 X 150 cm.; aankoop 
S1993-16 'Economie Truth Helps RevealingThe True Artist'; Buij, T.; Groenewoud, G. 

(Dubio); 1993; acryl op linnen; 275 x 454 cm.; aankoop 
S1993-17 'Man met kind'; Bregman, B.; 1967; olieverf op doek 152 x 111 cm.; bruikleen 

Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 
S1993-18 'Aanklacht - oorlog'; Bregman, B.; 1967; olieverf op doek; 152 x 80 cm.; 

bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 
S1993-19 'Het orgel'; Bregman, B.; 1961; olieverf op doek; 80x 100 cm.; bruikleen Stichting 

'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 
S1993-20 'Blank bloeiende bomen'; Bregman, B.; 1961; olie verf op doek; 80 x 100 cm.; 

bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 
S1993-21 'Nostalgische optocht of Bevrij dingsoptocht'; Bregman, B.; 1967; olieverf op 

doek; 111 x 163 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 
S1993-22 'De voorzitter van de laatste feestcommissie of ToonHermans'; Bregman, B.; 

1967; olieverf op doek; 152 x 111 cm.; bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga 
Stichting', Lelystad 

S1993-23 'Man met rode handen'; Bregman, B.; 1967; olieverf op doek; 152 x 111 cm.; 
bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

S1993-24 'Meisje met dubbelportret; Bregman, B.; 1969; olie verf op doek; 122 X 174 cm.; 
bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

S1993-25 'De dorpsgek'; Bregman, B.; 1957; olieverf op doek; 51 x 61 cm.; bruikleen 
Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

S1993-26 'Jacob en de engel'; Bregman, B.; 1960; olieverf op doek; 80 x 60 cm.; bruikleen 
Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

S1993-27 'Witte stad met blauwe vogels'; Bregman, B.; 1960; olieverf op doek; 60 x 80 cm.; 
bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

S1993-28 'Angstdromen'; Bregman, B.; 1957; olieverf op doek; 50 x 40 cm.; bruikleen 
Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

S1993-29 'De verleider'; Bregman, B.; 1975; olieverf op doek op spaanplaat; 37 x 37 cm.; 
bruikleen Stichting 'Sijbren Hellinga Stichting', Lelystad 

S1993-30 zonder titel; Roeland, Jan; 1988-1989; olieverf op doek; 190 x 150 cm.; aankoop 
S1993-31 Bijen; Wal, F. van der; 1992; olieverf; aankoop 
S1993-32 zonder titel; Verschoor, Hans; 1992 olieverf op papier; 110 x 130 cm.; aankoop 
S1993-33 'Stilleven V'; Roeland, Jan; 1991-1992; olieverf op doek; 190 x 150 cm.; aankoop 
S1993-34 Granida en Daiphilo; Mancadan, J.S.; 1650-1675; olieverf op paneel; 55 x 99 cm.; 

bruikleen Rijksdienst Beeldende Kunst, 's Gravenhage 

Aanwinsten beeldhouwkunst 

B1993-01 'Drie met veel gevoel vervaardigde beeldhouwwerken op een welhaast ideale wijze 
tentoongesteld'; Wilde, Gerrit de; 1992; kardinaalsmutshout, multiplex, acrylverf, 
lak; 46.3 x 51.1 x 29 cm.; aankoop B1993-02 'Ancient little aircraft exhibition'; 
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B1993-03 

B1993-04 

BI 993-05 

BI 993-07 
B1993-08 
B1993-09 
B1993-10 
B1993-11 

B1993-12 

Wilde, Gerrit de; 1991; ebbehout, ramin, polyester, plammuur, multiplex, acryl-
verf, snorhaar Ceylonese panter; 183 x 54.5 x 28 cm.; aankoop 
'Vogeltje'; Bregman, B; 1962; hout, ijzer; 30 x 29 x 26 cm.; bruikleen Stichting 
'Sybren Hellinga Stichting', Lelystad 
'De zonen van Sally'; Bregman, B; 1962; ijzer; 86 x 31 x 17 cm.; bruikleen Stich
ting 'Sybren Hel linga Stichting', Lelystad 
'Dubio'; Buij, T.; Groenewoud, G. (Dubio); 1993; hout, glas, messing; 110.1 x 
110 x 150 cm.; aankoop B1993-06 'Big Bang'; Buij,T.; Groenenwoud, G. (Du
bio); 1993; hout, rubber; 115 x 220 x 83 cm.; aankoop 
'Koude Steen'; Siepman van den Berg, Eja; 1991; 87 x 33.5 x 82 cm.; aankoop 
zonder titel; Blaauw, Gjalt; 1990; ijzer, gelast; 155 x 132.5 x 60 cm.; aankoop 
zonder titel; Blaauw, Gjalt; 1991 ijzer, hardsteen; 167 x 112 x 70 cm.; aankoop 
'Tomba Cardarelli'; Maaskant, Jan; 1988; aluminium; olieverf op doek; aankoop 
'Ochtendgloor boven onbekend gebergte tussen Makkum en Albina'; Wilde. 
Gerrit de; 1991; hout, spijkers, verf. snorhaar van panterf?); diam. 116 x hoogte 
84 cm.; aankoop 
'Constructie in blauw en metaal'; Maaskant, J.A.; 1974; metaal, verf; 10.6 x 35.7 
x 24.5 cm.; aankoop 

Aanwinsten speelgoed 

XI993-001 langwerpig doosje met daarin 14 toverlantaarnplaten 
X1993-002 optisch speelgoed, doosje met 12 toverlantaarnplaten 
X1993-003 speelgoedbrug van blik 
XI993-004 blikken seinpaal 
XI993-005 blikken seinpaal 
X1993-006 babushka pop 
X1993-007 kartonnen doosje met daarin 28 figuurtjes van soldaatjes. 
X1993-008 treinwagon 
X1993-009 treinwagon 
XI993-010 treinwagon 
X1993-011 treinwagon 
X1993-012 dominospel, mini-domino 
X1993-013 mechanisch speelgoed, blikken gans 
X1993-014 kwartetspel 'Eind goed, alles goed' 
X1993-015 Verkade kwartetspel 
X1993-016 Verkade's kwartet-spel 
X1993-017 kwartetspel oliefabrieken Calvé-Delft 
X1993-018 kwartetspel jan klaassen 
X1993-019 Politiek Dier Kwartetspel 
X1993-020 Beestenkwartetspel 
X1993-021 Bloemenkwartetspel 
X1993-022 Zwarte Piet (pierre noire), kaartspel 
X1993-023 Zwarte piet, kaartspel 
XI993-024 Dierenkwartetspel 
X1993-025 Doosje met dobbelstenen 
X1993-026 dobbelsteen 
X1993-027 Ankersteenbouwdoos, F.Ad.Richter & Cie. 
X1993-028 ankersteenbouwdoos, F. Ad.Richter & Cie 
X1993-029 Anker-steenbouwdoos, F.Ad.Richter & Cie. 
X1993-030 Anker-steenbouwdoos 
X1993-031 anker-steenbouwdoos, F. Ad.Richter & Cie 
X1993-032 kaartspel, Flemmings Pikett-Karte Nr.131 
X1993-033 kaartspel 
X1993-034 54 fijne speelkaarten 
X1993-035 54 fijne speelkaarten. 
X1993-036 kaartspel 
X1993-037 Kaartspel 
X1993-038 Platnik's speelkaarten 212. 
X1993-039 mini kaartspel 
X1993-040 mini kaartspel 



XI993-041 Klein kaartspel 
X1993-042 Klein kaartspel 
X1993-043 Anagram speelkaarten van a tot z 

Nrs. 001-043: legaat mevr.M.H.H.Kuiper-van Giessen, Akkrum 
XI993-044 telraam 
X1993-045 telraam 
XI993-046 speelgoed inktpot 
X1993-047 Houten legpuzzle 
X1993-048 Houten legpuzzle 
X1993-049 houten legpuzzle, Simplex 
X1993-050 jig-saw-puzzle, M & Z 
X1993-051 Houten legpuzzle. Simplex Toys 
X1993-052 Houten legpuzzle. Simplex Toys 
X1993-053 houten legpuzzle 

Nrs. 051-053: schenking mevr.S.I.E. Wille-Engelsma, Heerenveen 
X1993-054 legpuzzle op losse ondergrond 
X1993-055 provinciepuzzle Nederland 
X1993-056 provinciepuzzle Friesland 
X1993-057 'Stap op', het nieuwe fietsspel 
X1993-058 'het advertentiespel', Jumbo 
X1993-059 'Dat heb ik noodig' 
XI993-060 Boerenschroom 
X1993-061 Boerenschroom 
X1993-062 kaartspel 
X1993-063 spelmateriaal 
X1993-064 'woordjes maken, woordjes schaken', Spear's spelen 
X1993-065 Solitaire, Spear's spelen 
X1993-066 vlooienspel, Jumbo spelen 
X1993-067 tafelbadminton, Lucky Life 
X1993-068 mozaiekspel 'Mosaic' 
X1993-069 40 Heimspiele, Hausserspiele 
XI993-070 letterdoos 
X1993-071 BoardScript, letterspel. Jumbo 
XI993-072 Boggle, Clipper 
X1993-073 dominospel, Jeu de dominos 
X1993-074 spelmateriaal 
X1993-075 Mastermind, spel 
X1993-076 sigarendoosje met fiches 
X1993-077 'pung wo', Man jongg 
X1993-078 'monopoly'-spel, John Waddington Ltd. Londen & Leeds 
X1993-079 monopoly speelbord, John Waddington Ltd. Londen & Leeds 
X1993-080 ronde bak om dobbelstenen in te werpen 

Nrs. 074-080: legaat mevr.M.H.H.Kuiper-van Giessen, Akkrum 
XI993-081 roulettespel 
X1993-082 spelmateriaal 
X1993-083 spaarpot 
X1993-084 spaarpot 
X1993-085 spaarpot 
X1993-086 Doe-'t-zelf-verhalenboek, Uitg.van Lindonk en Mag.de Bijenkorf B.V. 
X1993-087 speelgoedbus, London Transport bus, Corgi Toys, Gr.Brittanië 
X1993-088 duveltje in een doosje 
X1993-089 ratel 
X1993-090 non-figuratief speelgoed 
X1993-091 non-figuratief speelgoed 
X1993-092 optisch speelgoed;toverlantaarn 
X1993-093 optisch speelgoed, toverlantaarn 
X1993-094 toverlantaarnplaat 
X1993-095 spelmateriaal;toverdoos 
X1993-096 kwartetspel 
X1993-097 speelkaart 
X1993-098 kinderboekenweekgeschenk, 1966 
X1993-099 Le Nouveau Petit Peintre 
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X1993-101 Hup Holland album, Hudson sigarenfabrieken n.v. Roosendaal, 1959 
X1993-102 De Gruyter's dierentuinspel 
X1993-103 borduurkaart 
X1993-104 speelgoedmasker, De Gruyters snoepje van de week 
X1993-105 kaartspel zonder doos 
X1993-106 non-figuratief speelgoed 
X1993-107 non-figuratief speelgoed 
X1993-108 non-figuratief speelgoed 
X1993-109 non-figuratief speelgoed 
X1993-110 speelgoed servies 
X1993-111 speelgoed kookgerei 
X1993-112 speelgoed huishouden 
X1993-113 speelgoed kookgerei 
X1993-114 speelgoed kookgerei, pan 
X1993-115 speelgoed emmer 
X1993-116 speelgoed servies 
X1993-117 speelgoed bakvorm 
X1993-118 speelgoed bestek 
X1993-119 speelgoed kookgerei 
X1993-121 speelgoed mixer 
X1993-122 speelgoed kookgerei 
X1993-123 speelgoed trechter 
X1993-124 speelgoed pan 
X1993-125 figuratief speelgoed; kookgerei; pan 
X1993-126 speelgoed bakvorm 
X1993-127 speelgoed garde 
X1993-128 speelgoed garde 
X1993-129 speelgoed bestek 
X1993-130 speelgoed trechter 
X1993-131 speelgoed kookgerei 
X1993-132 speelgoed kookgerei 
X1993-133 speelgoed bestek 
X1993-134 speelgoedservet 
X1993-135 speelgoed kookgerei 
X1993-136 speelgoed kookgerei 
X1993-138 speelgoed kamerscherm 
X1993-139 speelgoedkamerscherm 
X1993-140 speelgoedtrechter 
X1993-141 poppestoel 
X1993-142 speelgoed rasp 
X1993-143 figuratief speelgoed 
X1993-144 doosje 
X1993-145 speelgoed emmer 
X1993-146 speelgoed trommeltje 
X1993-147 speelgoed kandelaar 
X1993-148 doosje 
X1993-149 box voor babypop 
X1993-150 speelgoedstoof 
X1993-151 speelgoed emmer 
XI993-152 poppetafel 
X1993-153 poppehuis gootsteen 
X1993-154 figuratief speelgoed;huishouden 
X1993-155 figuratief speelgoed;huishouden 
X1993-156 speelgoedservies 
X1993-157 speelgoedservies 
X1993-158 belletje 
XI993-159 kassa voor poppenwinkel 
XI993-160 belletje 
X1993-161 speelgoed wasbord 
X1993-162 speelgoed deegroller 
X1993-163 Klokje 
X1993-164 speelgoed wasbord 



X1993-165 pop 
X1993-166 pop gekleed als soldaat 
X1993-167 pop 
X1993-168 pop gekleed als soldaat 
XI993-169 speelpop 
X1993-170 speelpop 
X1993-171 speelgoedtractor 
X1993-172 speelgoed-aanhangwagen 
X1993-173 speelgoed tankauto 
X1993-174 speelgoed vrachtauto 
X1993-176 twee speelgoedtreinen 
X1993-177 speelgoedauto met aanhangwagen 
X1993-178 harlekijn 
X1993-179 speelpop 
X1993-180 pop in klederdracht 
X1993-181 pop in klederdracht 
X1993-182 zelfgemaakte pop 
X1993-183 figuratief speelgoed 
X1993-184 spelmateriaal 
X1993-185 diabolo 
X1993-186 figuratief speelgoed 
X1993-187 speelgoedbankje 
X1993-188 biljartspel 
X1993-189 figuratief speelgoed, zgn. funny faces 
X1993-190 speelpop 
X1993-191 pop 
X1993-192 aankleedpop 
X1993-193 babypop 
X1993-194 rammelaar 
X1993-195 rammelaar 
X1993-196 rammelaar 
XI993-197 rammelaar 
X1993-198 rammelaar 
XI993-199 rammelaar 
X1993-200 speelgoed-aanhangwagen 

Aanwinsten textiel 

T1993-201 zwart mannekostuum met vest, 1900-1925, schenking, N.N. 
T1993-202 Nationaal-Ontbijtlaken van linnen damast met symbolen ter herdenking 1940-

1945, 1948, legaat N.N. 
T1993-203 merkletterlap met veelkleurig kruissteekborduursel in wol en zijde, gemerkt AI 

naast driemaster. 1730 
T1993-204 lettermerklap met zijden kruissteekborduursel op katoen, gemerkt HC, anno 1739 
T1993-205 veelkleurige merklap met wol op stramien, symmetrisch van opzet, gemerkt FN, 

(3x) 1886 
Tl993-206 lettermerklap met zijden kruissteken op linnen, langwerpig, onaf, gedateerd 1699 
T1993-207 lettermerklap met zijden kruissteken op linnen, en sneewerk en vlechtsteek-

motieven, 1650-1700 
Nrs. 203-207: legaat Femmigje Cnossen, Wommels 

T1993-208 roze zijden vest met opstaande boord en 2 rijen knopen, gestreept met gebro
cheerde bloemen, 1790-1820. aankoop 

T1993-209 slaapmuts voor man, gebreid van wit katoen met ruitpatroon en initialen CCM, 
1880-1900 

T1993-210 pop met porseleinen kop gekleed in blauw zijden Fries kostuum met messing 
oorijzer, 1925-1935 
Nrs. 209-210: schenking fam. de Vries-Muller, Voorburg 

T1993-211 plusfours, pantalon met poffende pijpen van grijs-groen geruite wol, 1946-1950, 
schenking J. Albada Jelgersma. Bolsward 

J1993-212 smal zilveren oorijzer met geometrische knoppen met rozet en bloemrank, 1859-
1879 
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T1993-213 
Tl 993-214 

T1993-215 
T1993-216 
T1993-217 
T1993-218 
T1993-219 
T1993-220 
T1993-221 

T1993-222 

T1993-223 
T1993-224 
T1993-225 

J1993-226 

J1993-227 
T1993-228 

Tl993-229 

T1993-230 
T1993-231 
T1993-232 

T1993-233 
T1993-234 

T1993-235 

T1993-236 
T1993-237 

T1993-238 

T1993-239 
T1993-240 

T1993-241 

T1993-242 

T1993-243 

T1993-244 
T1993-245 
T1993-246 
T1993-247 
Tl 993-248 

T1993-249 
T1993-250 
T1993-251 

T1993-252 

X1993-253 

twee zwarte ondermutsen van zijde, 1859-1879 
twee floddermutsen, resp. met strook van Rijssels kloskant met bloempot en 
doorgestapte tule, 1850-1900 
tule schort met doorstopwerk, Nieuw Fries, 1951 
tipdoek van neteldoek met fraai platsteekborduursel, 1825-1850 
poppe-onderrok van visgraatkeper, ca 1900 
pakdoek van wit gestreept katoen met aan weerszijden 3 lintjes, 1850-1900 
meisjesonderbroek met broderie langs pijpen, ca 1900 
Theekleed van genopte tule met rondom machinale kantstrook, 1900-1925 
rok van indigoblauw katoen met bloemmotieven en rand in reservedruk, 1775-
1825 
omslagdoek van wol met katoen bedrukt met kleurige kasjmierrand rond zwart 
middenveld, 1900-1940 
lila zijden sjaaltje met ingeweven zigzagpatroon, 1850-1900 
merklap met wollen kruissteekborduursel gemerkt IR, 1867 
letterlap met randen rondom, geborduurd met dun rood garen op stramien, ATR 
1902 
gouden broche met brede ajourrand en haarwerk hoorn des overvloeds en G.G. 
v.d.M./16 Febr. 1844 
gouden broche met haarwerk veer en P.v.d.M., 1825-1850 
patronen voor tuledoorstopwerk en borduurwerk afkomstig van Antje Jans Ynte-
ma, ca. 1850 
Nrs. 212-228: bruikleen Nynke de Boer, Vught 
wit meisjesjurkje met geborduurde folkloristische randen en bijpassend mutsje, 
1913-1927 
wit mutsje met geborduurde folkloristische randen, 1913-1927 
wit tuigje voor kind, tailleband met schouderbanden van keperkatoen, 1913-1926 
wit sierslabbetje van ribspiqué met opgenaaide decoratie van smal band, 1880-
1910 
wit inzetvestje met randje broderie langs de hals, 1850-1870 
onderbroek met klep, oorspronkelijk met knopen aan de pijpen voor kousen, 
1915-1930 
voorspanzak, machinaal genaaid van wit katoen, gemerkt WD op de band, 1900-
1940 
hoes voor koffer of reistas van ongebleekt linnen, 1900-1940 
paar ondermouwen van wit neteldoek met omgeslagen manchetje met zwarte 
randjes, 1850-1870 
beursje gehaakt van blauwe kunstzijde dat sluit met 2 ringen , model kousenbeurs, 
1900-1940 
pianoloper met paars-oranje art deco borduursel op ecru shantung, 1925-1930 
zwart-wit gestreepte onderrok van eigengereide wol en twee dito lappen, 1900-
1925 
doorgestikte wiegedeken van bedrukt katoen met rozen gevoerd met rood katoen, 
1800-1900 
wiegesprei van wit katoen met ingeweven rand en middenveld met ruiten en 
zeshoeken, 1910-1925 
twee paar zwarte dameshandschoenen resp. van effen tricot en glanzend tricot met 
decoratie 
twee paar zwarte kousen met naad van resp. fil d'écosse en kunstzijde 
paar lichtgrijze herenhandschoenen voor de zomer van nettricot 
rouw-accessoires, rouwfalie, twee voile sjaals en twee rouwbanden, 1900-1940 
proefstukken breiwerk van de vijf gezusters Bruining, 1920-1935 
vierdelig toiletgarnituur, twee zeepdozen en twee strooidozen voor poeder, 1900-
1940 
onduleertang met brander voor het verhitten 
zwart moiré doos voor boorden en blauw celluloid doosje met boordeknoopjes 
ronde Japanse lakdoos met geisha op deksel waarin doosje voor boordeknoopjes, 
met 4 boorden en 3 boordeknoopjes, 1900-1940 
twee brilletjes in etui, resp. pince-nez in celluloid en gouden bril in kartonnen 
doosje, 1900-1940 
twee verfdozen mét blokjes verf, resp. mahoniehouten kistje met laadje en platte-
schuifdoos. 1875-1940 



X1993-254 twee lampions van geperst papier, langwerpig lichtblauw en bol oranje, 1900-1940 
T1993-255 papieren linnenvouwsels met de juiste vouwwijze voor handdoeken, servetten etc., 

1900-1910 
Nrs. 229-255: schenking, mw E.M. en I. Bruining, Wijnaldum 

T1993-256 stoelbekleding van bruin velours met wapen van Lyclama à Nijeholt in goud-en 
zijdeborduursel, 1863-1875 

T1993-257 bekleding van 2 stoelen met alliantiewapens van resp. Lyclama à Nijeholt- van 
Heemstra en -van Eysinga in tapisserie, 1850-1900 
Nrs. 256-257 schenking, Gemeente Opsterland;Beetsterzwaag 

T1993-258 Jasje van L.M.I. melkboer van grijsgroen katoen met blauwe bies, 1950-1955, 
schenking, dhr. K. Kalverboer, Leeuwarden 

T1993-259 schoudermantel van zwart mohair met franje, gevoerd met zwarte wol met witte 
plukjes, 'omgekeerd hermelijn', 1815-1850 
aankoop 

X1993-260 houten speelgoedpaard op wieltjes, 1900-1925 
X1993-261 houten poppemeubeltjes, tafel met 3 stoelen en bed waarin 2 poppetjes, 1920-

1935 
X1993-262 drie blikken speelgoed-bakvormpjes, twee rond, één in de vorm van een kreeft, 

1910-1940 
T1993-263 hoedespeld met ajour knop van gefacetteerde rijnsteentjes, 1910-1925 
T1993-264 hoedespeld met zilveren Zeeuwse knop, 1910-1925 
T1993-265 4 hoedespelden met zwart glazen knop, 1950-1960 

Nrs. 260-165: schenking Sietske Kooistra, Leeuwarden 
T1993-266 Merkletterlap geborduurd met linnen op linnen, onaf, gemerkt GG 1825 
T1993-267 sloop gemerkt I 187/17 C in bruine kruissteken met torchonkant tussenzetsel 
T1993-268 wiegelakentje met open zoom en puntjes langs bovenzijde, gemerkt M 17 hart 12 C 

Nrs. 266-268: schenking Afke Veldhuis-Koopmans, Twello 
T1993-269 collectie schoolhandwerk gemaakt door Akke Krol, brei- en naaiwerk, letterlap, 

1908-1910, schenking G.J.Weiler-Knaap, Amsterdam 
T1993-270 donkerblauw wollen schaatsmuts, machinaal gebreid, met puntige oorkleppen, 

1955-1965, schenking D. v.d. Weide, Leeuwarden 
T1993-271 oefenstukken textiel voor de akte 'nuttige handwerken', 1915-1920 
T1993-272 Fries kostuum, gemaakt naar model 1835-1840 van bruin gebloemd katoen, 1920-

1930 
Nrs. 271-272: schenking S.F.C. Heerma van Voss, Leeuwarden 

T1993-273 kinderjurkje van genopt neteldoek met broderie pas en pofmouwtjes, ca. 1905 
T1993-274 hangjurkje van gestreept wit katoen met pas van broderie, 1900-1925 
T1993-275 japonnetje en pakdoek van neteldoek met tamboereerwerk bloemetjes, 1830-1850 
T1993-276 wiegelaken en sloop afgezet met broderie, met ondersloop, 1900-1940 
T1993-277 pyamazak met de tekst: 'als het spelen is gedaan nu lekker slapen gaan', 1900-1940 
T1993-278 zakdoekensachet met in rode kruissteken de tekst ZAKDOEKEN, 1900-1940 
T1993-279 batisten schort met machinaal kant. broderie, en voor verbrede schouderbanden, 

1900-1940 
T1993-280 onderbroek van keperkatoen met broderie langs pijpen, zgn klepbroek, 1900-1925 
T1993-281 babymutsje met bijpassende mouwtjes ajourgebreid van wit katoen, 1875-1900 
T1993-282 babymutsje gebreid van wit katoen met ajourrandje en stervormige bol, 1875-1900 
T1993-283 kindermuts gebreid van wit katoen met blokjespatroon en geschulpt gehaakte 

rand, 1900-1925 
T1993-284 twee floddermutsen met strook van tulekant en bol van resp. tule en breiwerk, 

1850-1900 
Tl993-285 drie linnen handdoeken, waarvan één ongebleekt linnen in pellenpatroon, 1900-

1950 
T1993-286 drie halflinnen handdoeken, twee met lila, één groene ingeweven rand met 'WC', 

1925-1950 
T1993-287 twee pannelappen, gebreid in langgerekt blokjespatroon 
T1993-288 drie servetten van damast met ingeweven floraal motief, 20ste eeuw 
T1993-289 gordijntje van wit katioen met tussenzetsel en kant met blokmotief, 1900-1940 
T1993-290 kleedje van grofgeweven katoen met 'hardanger' borduurwerk, 1900-1940 
X1993-291 ballennet gehaakt van wit katoen, 1950-1960 

Nrs. 273-291: aankoop 
T1993-292 collectie proefstukken van 'fraaie handwerken', 1900-1910, schenking, mw. Karin 

Laban; Zeist 
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T1993-293 zwart wollen kostuum gegarneerd met knopen en geborduurde kant, met witte 
broderie blouse, 1910-1920 

T1993-294 zwart wollen jak gegarneerd met zijde en geborduurde kant. 1900-1920 
T1993-295 theeschortje van wit batist met brede broderie rand, 1910-1930 
T1993-296 onderrok van zwart satijn, met wijde strook langs zoom, geheel gevoerd, 1900-

1920 
T1993-297 zwart fluwelen tas met koordsluiting, ook wel kerkezak genaamd, 1900-1925 
T1993-298 paar zwart katoenen dameshandschoenen, 1900-1940 
T1993-299 paar zwarte dikke nylon kousen, 1950-1965 

Nrs. 293-299: aankoop 
T1993-300 broekklem van twee lange houten latten bijeengehouden door drie metalen klem

men, schenking W. van Keulen, Leeuwarden 
T1993-301 gouden bril met ronde glazen en lange vrijwel rechte stangen, in etui. 1920-1930 
T1993-302 paar hoge zwarte herenschoenen, zgn. bottines, 1920-1940 
T1993-303 hemdbroek van wit katoen met strook broderie langs pijpen, 1920-1930 
T1993-304 duitse muts met strook van Point- de Paris- en trollekant strook met symmetrisch 

motief, 1775-1800 
T1993-305 leren motorpet met motorbril van (vergaan) rubber, 1924-1930 
T1993-306 matrozenkraag met bef van blauw katoen met witte strepen, 1900-1930 
T1993-307 losse bontkraag van donkerbruin langharig bont, 1900-1930 
T1993-308 paar witte katoenen kindcrkousen, machinaal gebreid, 1900-1930 
T1993-309 grote witte zak met opdruk BRUIDSUIKERS. 1900-1930 
T1993-310 zijden lint bedrukt met spotprenten op het huwelijk, ca. 1890 
T1993-311 twee paar ondermouwen, resp. van ajour neteldoek en tule met groen zijden 

manchet, 1850-1900 
T1993-312 twee paar lange handschoenen, wit katoenen stof resp. gebreid. 1800-1850 
T1993-313 twee paar lange handschoenen, wit machinaal breisel en zalmrose kunstzijde, ca. 

1875-1900, ca 1950 
T1993-314 paar witte kinderhandschoentjes van ajourbreisel, 1935-1955 
T1993-315 twee pakdoeken van bedrukt katoen afgezet met machinaal kloskant, 1860-1900 
Nrs. 301-315: schenking, N.N., reeds in 1974 binnen gekomen. 


