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JA. Mol (1954), studearre skiednis oan de Vrije Universiteit te Amsterdam (prom. 1991), wittenskipUk meiwurker Fryske Akademy; pubüsearre oer midsieuske skiednis.
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Wybren Scheepsma (1962), studearre Nederlânsk en mediaevistyk yn Grins en is no as assistent yn oplieding
ferbûn oan it projekt 'Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen' fan de Ryksuniversiteit Leiden. Hy
wurket oan in proefskrift oer de geastlike uteratuer, skreaun troch de koarsusters fan it Kapittel fan Windesheim;
pubüsearre oer ferskillende aspekten fan dat ûnderwerp.
E. Slob (1946), studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (prom. 1986) en is als universitair
docent verbonden aan de vakgroep Rechtstheorie, sectie Rechtsgeschiedenis van vermelde universiteit.
Jacob van Sluis (1953), studeerde theologie (promotie 1988) en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen;
pubüceerde over ideeëngeschiedenis, met name van de zeventiende en achttiende eeuw.
Hotso Spanninga (1954), studearre skiednis yn Grins (dokt. eks. 1981), learaar skiednis en ierdrykskunde yn
Dokkum; pubüsearre oer sosjale en politike skiednis.
Tineke Steenmeijer-Wielenga (1946), studearre Nederlânsk (kand. eks. 1968) en Frysk (dokt. eks. 1970) oan de
Ryksuniversiteit Utert; is konservator Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, en wurke mei
oan de útjefte fan de sammele fersen fan Schurer, Postma en Troelstra.
P.G.l.J. van de Welde (1955), studeerde geschiedenis en Chinees aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is als editor
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Geartde Vries (\956), studearre skiednis mei byfak Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins, enissûnt 1981 asredakteur yn tsjinst by Omrop Fryslân.
Jan Zijlstra (1941), was na zijn middelbare-schoolopleiding werkzaam in het verzekeringswezen en bij de overheid. Is actief als amateur-archeoloog en verzamelaar, en publiceert regelmatig over bodemvondsten.
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De koopakte van Tolsum in het
Fries Museum
E. Slob
Inleiding
Omstreeks 1910 werd een begin gemaakt met het afgraven van de terp te Tolsum.
Tijdens de afgravings werkzaamheden trof men, afgezien van ander materiaal - zoals
geometrisch versierd vaatwerk, scherven van terra sigillata, een Marsbeeldje in
brons, een gedeelte van een Fortunabeeldje van terracotta -, een Romeins schrijftafeltje aan dat de aankoop van een rund betrof.1 In 1914 werd het tafeltje overgebracht naar het Fries Museum.2 De Groningse hoogleraar C.W. Vollgraff publiceerde in 1917 als eerste over de koopakte en lichtte daarbij uitvoerig zijn lezing van de
tekst toe.3 Zijn bespreking en tekstlezing leidde in de daaropvolgende jaren tot nieuwe publicaties waarin andere visies op de tekst naar voren werden gebracht.4
De koopakte uit Tolsum bevindt zich op de middelste tabula van een zogenaamd
triptychon, een uit drie plankjes bestaand schrijftafeltje. De akte is vervaardigd van
een radiaal gezaagde plank waarvan de afmetingen thans nog 13,8 x 11,6 x 0,9 cm
zijn. Het hout is afkomstig van een zeer dikke boom, een zilverspar (abies pectinata), en stamt niet uit de kern ervan. Het feit dat de jaarringen nauwelijks of geen
kromming bevatten, wijst erop dat het gebruikte hout ver van de kern gelegen was.
Het oudste deel van de akte bevindt zich aan de kant van de twee gaatjes.5 Het
schrijfoppervlak bestaat uit een zwarte materie - oorspronkelijk waarschijnlijk uit
was die met houtskool zwart gemaakt was - waarin de tekst met een scherp voorwerp (stilus) was aangebracht. De tekst is in Romeins cursiefschrift geschreven en is
o.a. door beschadigingen niet probleemloos te ontcijferen.
De koopakte van Tolsum roept een aantal vragen op waarop hieronder nader zal
worden ingegaan. De eerste, en prealabele, kwestie is die van de authenticiteit van
de akte. Stamt zij uit de Romeinse tijd of betreft het hier een latere vervalsing? Met
name de - althans zo lijkt het - vreemde en ongebruikelijke inhoud van de akte heeft
wel aanleiding voor uitlatingen in laatstgenoemde richting gegeven. Eind 1994 is
echter aan deze onzekerheid een einde gekomen. Toen is de ouderdom van de akte
door middel van de 14C-methode onderzocht en dat onderzoek heeft aangetoond dat
de akte in ieder geval uit de Romeinse tijd stamt. Het dateringsprobleem dat sedert
de ontdekking van de akte gespeeld heeft, is daardoor evenwel niet volledig opgelost. Dit hangt samen met het feit dat een in kalenderjaren omgerekende 14C-datering
- en dus ook die van de koopakte - niet één bepaald jaartal oplevert, maar een waarschijnlijkheidscurve die zich over een ruime periode uitstrekt. Na de weergave van
de tekst van de akte is de dateringsproblematiek dan ook het volgende punt dat aan
de orde wordt gesteld. Daarna volgt een bespreking van de inhoud van de koopakte.
Als een direct uitvloeisel hiervan komt vervolgens de vraag aan de orde welk belang
de Romeinse koper bij de koopakte kan hebben gehad. Als laatste worden eerder geopperde dateringsopties getoetst aan de uitslag van het 14C-onderzoek.
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De echtheid van de koopakte van Tolsum aangetoond
Reeds sedert het einde van de jaren veertig wordt koolstofhoudend materiaal (o.m.
hout, veen, humus, botten, kalk) op ouderdom onderzocht met behulp van de zogenaamde ,4C-methode.6 De eerste dateringen stammen uit 1950 en zijn afkomstig van
de Amerikaan Libby.7 Deze door hem ontwikkelde methode is gebaseerd op het feit
dat na afsterving het in het materiaal aanwezige 14C-gehalte afneemt tengevolge van
radio-actief verval. Libby heeft de halfwaardetijd van 14C bepaald op 5568 jaar.
Hoewel dit niet juist is gebleken - de werkelijke halfwaardetijd is 5730 jaar -, is in
internationaal verband afgesproken om toch te blijven uitgaan van de halfwaardetijd
zoals die door Libby bepaald was. De reden hiervoor was dat men verwarring met
de eerder uitgevoerde dateringen wilde voorkomen. Zo is ook afgesproken om de
14
C-dateringen uit te drukken in jaren Before Present (BP); als "Present" geldt het
hierboven reeds vermelde jaar 1950. De op basis van deze en nog andere gemaakte
afspraken verrichte ouderdomsbepalingen worden conventionele 14C-dateringen genoemd.8 Levert een dergelijke datering bijvoorbeeld 1880±70 BP op - als voorbeeld
neem ik nu de koopakte van Tolsum -, dan is hier sprake van 1880 plus of min 70
14
C-jaren vóór 1950; het ±70 betreft de statistische onzekerheidsmarge of standaarddeviatie van de meting.
Hierboven is al opgemerkt dat bij de berekening van de 14C-ouderdom uitgegaan
wordt van een (onjuiste) halfwaardetijd van 5568 jaar. Bovendien zijn de berekeningen gebaseerd op de aanname dat de l4C-activiteit in de atmosfeer altijd constant is
geweest. Ook deze veronderstelling is echter, zoals eindjaren vijftig is gebleken,

Afb. 1. De koopakte van Tolsum, voorzijde

8

Wumkes.nl

onjuist. Variaties in het magnetisch veld van de aarde en wisselingen in zonneactiviteit blijken namelijk van invloed te zijn geweest op de mate waarin 14C is geproduceerd.9 Daarom mogen l4C-jaren niet vereenzelvigd worden met kalenderjaren en
houdt het 1880±70 BP van de koopakte niet in dat zij dateert uit 70 na Chr. plus of
min 70 jaar. Wil men op een ouderdom uitgedrukt in kalenderjaren uitkomen, dan
moet een 14C-datering eerst worden omgerekend. Dit is tegenwoordig mogelijk met
behulp van de zogeheten jaarring-ijkcurve. Deze curve is het resultaat van onderzoek dat gestart is in de jaren zestig. In die tijd is men begonnen om lange series
jaarringen in hout waarvan de ouderdom in kalenderjaren vaststond - in Europa werden hiervoor de jaarringen van de eik en grove den gebruikt - te dateren met behulp
van de l4C-methode.10 Op een l4C-congres in Trondheim zijn twee in duplo gemeten
trajecten, samen teruggaand tot 2500 voor Chr., als de internationale ijkcurves aanvaard. Een in kalenderjaren omgerekende l4C-datering levert echter niet één bepaald
jaartal op, maar een waarschijnlijkheidscurve die een groot aantal jaren beslaat. Dit
hangt samen met het feit dat iedere 14C-datering een onzekerheidsmarge bevat; in het
geval van de koopakte is die marge ±70. De onzekerheid in de datering heeft een zogenaamde normale of Gausse waarschijnlijkheidsverdeling. De kans dat de werkelijke ,4C-ouderdom ligt binnen het traject van de gemeten 14C-ouderdom plus of min
één standaarddeviatie - in het geval van de koopakte dus tussen 1950 en 1810 BP (=
1880±70 BP) - bedraagt 68,3%. De kans wordt vergroot tot 95,4% bij een traject van

Afb. 2. De koopakte van Tolsum, achterzijde
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gemeten ouderdom plus of min twee standaarddeviaties en tot 99,7% bij een traject
van gemeten ouderdom plus of min drie standaarddeviaties - voor de akte van
Tolsum is dat dan tussen 2020 en 1740 BP (= 1880±140 BP) respectievelijk tussen
2090 en 1670 BP (= 1880+210 BP).
Eind 1994 is de ouderdom van de koopakte van Tolsum - op mijn verzoek, en
dankzij de medewerking van drs. E. Kramer, hoofd collecties van het Fries
Museum, alsmede van drs. J.N. Lanting, verbonden aan het Archeologisch Centrum
van de Rijksuniversiteit Groningen en expert op het terrein van het 14 C-onderzoek met behulp van de zojuist beschreven methode onderzocht." Het Centrum voor
Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft daarbij gebruik gemaakt van de zogenaamde versnellermethode; deze moderne techniek is sedert de
zomer van 1994 in Groningen operationeel. Een belangrijk voordeel van de versnellermethode is dat er slechts een klein stukje hout (100 mg) uit de akte behoefde te
worden verwijderd.
Door het Centrum voor Isotopenonderzoek is de ouderdom van de akte bepaald op
1880±70 BP; dit zijn 14C-jaren. IJking van deze 14 C-datering met drie standaarddeviaties laat zien dat de akte ongetwijfeld Romeins is. Het is namelijk voor 95,4%
zeker dat de akte stamt uit de periode die de eerste tot en met de derde eeuw beslaat.
Een datering binnen de eerste tot en met de tweede eeuw levert een betrouwbaarheidsfactor van 68,3% op. Datering binnen nog engere marges is niet mogelijk: het
ontbreken van de jongste jaarringen in het hout van de koopakte en de tamelijk
ruime standaarddeviatie van de datering zijn daar debet aan.
Een dendrochronologische datering van de koopakte was niet mogelijk. Het materiaal waarop de akte geschreven is, bestaat namelijk uit het hout van de zilverspar;
met betrekking tot deze houtsoort is te weinig vergelijkingsmateriaal in onze regio
voorhanden. Bovendien bevat het schrijftafeltje onvoldoende jaarringen om deze
methode met succes te kunnen toepassen. Omdat ook andere, archeologische, dateringstechnieken niet toepasbaar waren, bleef een datering door middel van de 14Cmethode als de enige mogelijkheid over.
De tekst van de koopakte12
Kant a:
1
Gargilius Secundus n(ummis) I
CXVaS[t]el[o]Reperiil
Beeoso vila Lopetei I
rite uti l(icet) bovem I
5
emi teste Cesdio c(enturion)i I
leg(ionis) VI3, Muto Admeto I
c(enturion)i leg(ionis) I. R(edhibitio)14 i(us) c(ivile) a(besto). Emtum I
C. Fuufio Cn. Min I
icio cos. V [I]d(u)s S[eptembres]. R(ebus) p(raestari) r(ecte) Lilus I
10
Duerretus vet(eranus). I
Kant b:

15

10

II.a manus. T(itus) Cesdius T(iti) f(ilius) leg(ionis) V. I
IH.a man. N(umerius) Iunnius Marci f(ilius). I
IV.a man. Ti(berius) Lievus Erepus I
leg. V Numerii f(ilius).
V.a man. Caius Ti(berii) f(ilius) Seceduus. I
VI.a man. V(enditoris) ipsius.
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In vertaling luidt de bovenstaande tekst als volgt:
Kant a:
Ik, Gargilius Secundus, heb voor 115 nummi van Stelus - de Beosiërl5, zoon van
Reperius - op (of: afkomstig van) de hofstede van Lopeteiusló op de gebruikelijke
wijze, zoals geoorloofd is, een rund gekocht, met als getuige Cesdius, centurio van het
5e legioen, alsmede Mutus Admetus, centurio van het Ie legioen.
Teruggave en het ius civile zij afwezig.
Gekocht tijdens het consulaat van Gaius Fufius en Gnaeus Minicius, op 9 september.
Dat voor de zaken naar behoren wordt ingestaan, de veteraan Lilus Duerretus.17
Kant b:
Titus Cesdius, zoon van Titus, van het 5e legioen.
Numerius Iunnius, zoon van Marcus.
Tiberius Lievus Erepus, van het 5e legioen, zoon van Numerius.
Gaius Seceduus, zoon van Tiberius.
Van de verkoper zelf.
Dateringsproblematiek
Ten aanzien van de datering lopen de meningen nogal uiteen. Niettemin zijn er twee
hoofdstromingen te traceren. De ene kiest voor een vroege datering: de eerste helft van
de 1ste eeuw. De andere voor een aanmerkelijk latere datering: het jaar 116. Voor het
jaar 116 kiest bijvoorbeeld Vollgraff.18 De meesten kiezen echter voor de eerste helft
van de 1 ste eeuw.
De koopakte biedt één belangrijk aanknopingspunt voor haar datering19, en wel de
door haar vermelde legioenen: Legio I (Germanica) en legio V Alaudae 20 - Alauda:
leeuwerik, zo genoemd naar een versiering op de helm. Deze legioenen zijn tussen
circa 10 en 70 gezamenlijk in Germania Inferior gelegerd geweest. De koopakte zou
dan binnen deze periode tot stand moeten zijn gekomen.
De koopakte behoeft niet noodzakelijkerwijs haar oorsprong te hebben gehad in het
land der Friezen. Het feit immers dat zij in de terp van Tolsum werd aangetroffen,
impliceert nog niet dat zij ook in die regio moet zijn opgesteld. Het blijft daarom wel
degelijk mogelijk dat de koop elders zijn beslag heeft gekregen en dat de akte nadien haar weg naar Friesland gevonden heeft. Maar omdat geenszins uitgesloten is
dat de akte in Fries gebied is opgesteld, dient bij het zoeken naar een nadere datering
tevens te worden nagegaan hoe de relatie tussen Friezen en Romeinen is geweest tijdens het begin van de jaartelling.
De Friezen woonden in het kleigebied van Groningen en Friesland, alsmede langs
de westkust van Noord-Holland tot aan het woongebied der Cananefaten. 21 Sedert
12 voor Chr. waren zij aan de Romeinen onderworpen. Zij hadden zich zonder tegenstand te bieden overgegeven aan Drusus, de stiefzoon van Augustus. Vanaf dat
moment golden de Friezen als bondgenoten van Rome en maakten zij deel uit van
het Romeinse rijk - zij het in de marge. Ook leverden zij hulptroepen voor de
Romeinse legers. Drusus had de Friezen een belasting opgelegd bestaande in runderhuiden. Deze belasting moest worden geïnd en het ligt dan ook voor de hand dat
de Romeinen in deze periode op Friese bodem posten hebben ingericht. Mogelijk is
er een dergelijke post geweest bij Winsum. Vondsten afkomstig uit een terp nabij
deze plaats zouden in die richting kunnen wijzen. Zekerheid dat de Romeinen aldaar
een post hebben gehad, is er.echter niet.22
In 28 kwamen de Friezen in opstand tegen de Romeinen, en met succes. De plaats
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van de vijandelijkheden is mogelijk Noord-Holland geweest; te denken valt aan de
omgeving van Velzen, alwaar zich een Romeins legerkamp bevond.23 De aanleiding
tot de vijandelijkheden was de onmogelijke eis van de militaire bestuursambtenaar
Olennius - hij was belast met de invordering van de huidenbelasting - dat de runderhuiden het formaat van oerossen moesten hebben. Het Friese stalvee was tamelijk
klein van stuk en daarom was deze eis buiten iedere proportie. Ondanks de voor de
Romeinen weinig eervolle afloop - zelfs de inzet van het 5e legioen mocht niet baten
- gaf keizer Tiberius geen opdracht tot een nieuwe expeditie tegen hen.
Klaarblijkelijk had hij het Friese gebied als onderdeel van zijn rijk opgegeven.
In 47 kwam hierin verandering. Corbulo, die aan het hoofd geplaatst was van de
Nedergermaanse legioenen, trok op tegen de Friezen en onderwierp hen. Hij voerde
o.m. een bestuur naar Romeins model in. Maar in datzelfde jaar nog gaf keizer
Claudius het bevel om alle troepen uit het gebied der Friezen terug te trekken. Deze
werden gestationeerd langs de Romeinse oever van de Rijn. Verovering van dit deel
van Germanië werd op dit moment niet opportuun geacht: alle energie moest worden gestoken in de verovering van Brittannia, die begonnen was in 43.
Na 47 is er geen sprake meer geweest van Romeinse militaire aanwezigheid in het
land der Friezen. Wel bleven er over en weer handelscontacten bestaan, zoals uit opgravingen blijkt.24 Ook na 47 waren er Friezen die dienst deden in de Romeinse legers.25
Is de koopakte in het gebied der Friezen tot stand gekomen, dan lijkt de kans daarop het grootst te zijn geweest in de periode van circa 1026 tot 28. Het tijdvak 28-47
lijkt wat minder waarschijnlijk: in deze periode waren de Friezen feitelijk een vrij
volk; ook blijkt uit Tacitus dat de Friezen sedert 28 als Rome vijandig gezind en onbetrouwbaar golden.27 Niettemin kunnen er in dit tijdvak handelscontacten tussen
Friezen en Romeinen hebben plaatsgehad en kan de koopakte in dat kader een feit
zijn geworden.
Dat de koopakte tijdens de vijandelijkheden van het jaar 47 tot stand gekomen is,
lijkt mij vrijwel uitgesloten. Dit geldt echter niet voor de periode daarna: het feit dat
het land der Friezen nu deel uitmaakte van Vrij Germanië betekende geenszins een
barrière voor "limes"-overschrijdende handelscontacten tussen Friezen en
Romeinen. Op zijn laatst echter kan de akte dateren uit het jaar 70.2S
Enkele opmerkingen over de inhoud van de koopakte29
De inhoud van de Friese koopakte komt op het eerste gezicht als vreemd en ongebruikelijk over, zodanig zelfs dat wel de mogelijkheid is geopperd dat zij een vervalsing zou zijn. Bij vergelijking met andere koopaktes,30 bijvoorbeeld met die welke in
1885 in Transsylvanië zijn aangetroffen31, blijkt dat de inhoud van de Friese koopakte inderdaad op een aantal punten afwijkt van die van andere koopaktes, maar deze
afwijkingen zijn verklaarbaar, indien men aanneemt dat het rund werd gekocht om
de een of andere Romeinse nederzetting van consumptievlees te voorzien. Kortom,
met het a-typische van de Friese koopakte valt het in dat geval sterk mee.
De koopakte begint met de vermelding van de namen van de koper (Gargilius) en
de verkoper (Stelus), de hoogte van de koopprijs (115 nummi)32 alsmede de aard van
de verkochte zaak (een rund). Stelus (Stelle?) was een Fries, Gargilius een
Romein33, mogelijk een militair of ex-militair gezien de militaire context van de
koopakte. Met de vermelding dat Gargilius het rund "op de gebruikelijke wijze,
zoals geoorloofd is" had gekocht, wordt m.i. onderstreept dat Gargilius het rund netjes had gekocht en dus niet gestolen had. Zo nodig konden Cesdius en Mutus
Admetus, de hoofdman van het 5e respectievelijk het Ie legioen, dat getuigen.
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De koopakte vervolgt met: "Teruggave (Redhibitio) en het ius civile zij afwezig".
Redhibitio houdt in het recht van de koper tot teruggave van de gekochte zaak tegen
teruggave van de koopprijs. De koper had daartoe het recht, indien na aankoop bleek
dat de gekochte zaak een verborgen gebrek had, m.a.w. indien bleek dat het gekochte voor hem daardoor waardeloos was. Deze voor een koper niet onbelangrijke bevoegdheid tot teruggave wordt hier echter uitgesloten. Wat kan de reden daarvan
zijn geweest?
Laten wij nu aannemen dat Gargilius als ravitailleur voor het Romeinse leger optrad en uit dien hoofde eropuit trok om vee op te kopen. Dat vee was voor onmiddellijke consumptie bestemd en daarom was het van geen belang of het gekochte een of
ander gebrek had of niet. Binnen een dergelijke context had Gargilius logischerwijs
geen behoefte aan de mogelijkheid tot teruggave van het rund en is verklaarbaar
waarom hij van de bevoegdheid tot redhibitio afgezien heeft.
In dezelfde passage worden de uitsluitend voor Romeinse burgers geldende regelingen van het Romeinse recht buiten werking gesteld, zoals blijkt uit "het ius civile
zij afwezig". Deze uitsluiting van het ius civile laat zich verklaren, indien men aanneemt dat beide partijen hun primaire verplichtingen uit koop reeds waren nagekomen op het moment dat de koopakte werd opgesteld; m.a.w. op dat moment had de
levering van het rund aan Gargilius reeds plaatsgehad en was de koopprijs door hem
al aan Stelus betaald. Voorzover er nog andere rechten en verplichtingen uit het ius
civile mochten voortvloeien, was het belang daarvan afwezig, aangenomen dat het
gekochte rund voor consumptie bestemd was. Was Gargilius daarentegen bijvoorbeeld veeboer geweest en had hij het rund uit de koopakte willen toevoegen aan zijn
veestapel, dan zou een uitsluiting van zijn bevoegdheid tot teruggave geenszins voor
de hand hebben gelegen; hetzelfde geldt voor een uitsluiting van het ius civile. De
uitsluiting van het ius civile door beide partijen levert overigens nog een ander interessant aspect op. Zij impliceert namelijk dat het ius civile op hen van toepassing
had kunnen zijn. Daaruit moet worden geconcludeerd dat ook de Fries Stelus het
Romeins burgerrecht moet hebben gehad.
Vervolgens vermeldt de akte dat de koop op 9 september, tijdens het consulaat
van Gaius Fufius en Gnaeus Minicius, heeft plaatsgehad. Hierboven is reeds gezegd
dat dit fragment geen houvast biedt voor datering van de akte. Bovendien is het de
vraag of de tekstlezing Fuufio wel juist is: deze passage is vrijwel onleesbaar.34
Het laatste fragment van de a-kant van de akte luidt: R(ebus) p(raestari) r(ecte)
Lilus Duerretus vet(eranus), "Dat voor de zaken naar behoren wordt ingestaan, de
veteraan Lilus Duerretus". Deze tekstlezing acht ik niet juist. Zij gaat namelijk uit
van borgstelling en daarvan kan m.i. geen sprake zijn geweest. Immers met de uitsluiting van de redhibitio is de verplichting van de verkoper tot terugname van het
rund in geval van een verborgen gebrek vervallen; beide partijen zijn hun verplichtingen uit koop reeds nagekomen en met het ius civile abesto zijn tevens alle andere
uit het Romeinse recht voortvloeiende verplichtingen uitgesloten. Kortom, borgstelling is in dit geval overbodig. Om die reden wijs ik ook de toevoeging spoponderunt
door Vollgraff en Weiss35 - zij gaan, zoals de meeste auteurs, uit van twee personen,
Lilus en Duerretus - alsmede de tekstlezingen van Cuq36 die rpr leest als tr(adi)
pr(omiserunt) en van Boissevain37 - r(ebus) p(raestabitur) r(ecte) - af. Maar wat kan
er dan wel in dit fragment hebben gestaan?
De mogelijkheid dat ook Lilus Duerretus één der getuigen is geweest en rpr in die
context moet worden geplaatst, moet worden uitgesloten. Daarvan zijn er immers al
genoeg in de akte: Cesdius, Mutus Admetus en alle personen die op de b-kant vermeld staan - afgezien dan van de verkoper zelf. Andere koopakten vermelden op
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deze plaats dat de koopprijs betaald is. Dat ook de koopakte van Tolsum op deze
plaats daarvan melding gemaakt heeft, valt dan ook niet uit te sluiten en om die
reden is de oplossing die Kunkel geeft, het vermelden waard: hij acht het mogelijk
dat rpr niet als R(ebus) p(raestari) r(ecte) - een tekstlezing die z.i. niet past binnen
het geheel van het document en niet zinvol is na de clausule i(us) c(ivile) a(besto) moet worden gelezen, maar als R(ecepit) pr(etium).3S In dat geval bevat volgens
Kunkel de koopakte de mededeling dat Lilus Duerretus - als crediteur van Stelus de koopprijs heeft ontvangen. Toch wijs ik deze tekstlezing als te geconstrueerd en
daardoor minder waarschijnlijk af; bovendien ontbreken parallellen in andere koopaktes die een dergelijke tekstlezing zouden kunnen staven.
Dit bezwaar geldt niet, indien men rpr invult als [scr](i)p(si) r(ogatus), "op verzoek heb ik geschreven".39 Diverse in Transsylvanië gevonden aktes40 bevatten namelijk deze zinsnede. Het scripsi rogatus volgt altijd direct op dat gedeelte van de
akte dat de namen van de consuls en de datum van het contract bevat. Dit geldt ook
voor het rpr in de Friese akte: Emtum C. Fuufio Cn. Minicio cos. V [77d(u)s S[eptembres]. Rpr Lilus Duerretus vet(eranus), "Gekocht tijdens het consulaat van Gaius
Fufius en Gnaeus Minicius, op 9 september. Rpr de veteraan Lilus Duerretus". Vóór
de r van rpr is nog ruimte voor twee letters41; wat dat betreft is er geen beletsel om
rpr aan te vullen als [scr](i)p(si) r(ogatus). De veteraan Lilus Duerretus zou dan de
akte hebben opgesteld. Uit de Friese koopakte valt op te maken dat in ieder geval de
verkoper vermoedelijk analfabeet is geweest: op de plaats waar in andere koopaktes
de naam van de verkoper staat42 (bijvoorbeeld Dasi Verzonis ipsius venditoris, "Van
Dasius Verzonis, de verkoper zelf')43, vermeldt de koopakte van Tolsum slechts
V(enditoris) ipsius, "Van de verkoper zelf'. Staan de getuigen in de akte van
Tolsum met hun eigenhandig geschreven namen vermeld44, zo niet de verkoper.
Byvanck schrijft dan ook dat de verkoper uit de Friese akte niet kon schrijven.45
Daarom is de kans dat rpr staat voor [scr](i)p(si) r(ogatus) m.i. een reële. Mijn
keuze voor deze tekstlezing impliceert tevens dat ik - evenals Kunkel - aanneem dat
er in dit deel van de akte van één persoon sprake is: de veteraan Lilus Duerretus.
De b-kant van de koopakte, die overigens niet afwijkt van het gebruikelijke patroon van koopaktes, bevat de zegels en de namen der getuigen. Van twee getuigen
wordt vermeld dat ze tot het 5e legioen behoren. De b-kant eindigt met het zegel van
de verkoper.
Het belang van Gargilius bij de koopakte
Zoals reeds opgemerkt wordt in deze akte de bevoegdheid van Gargilius om het gekochte in geval van een verborgen gebrek terug te geven (redhibitio) uitgesloten.
Ook de regelingen van het Romeinse recht (het ius civile) worden daarin buiten werking gesteld en evenmin is er sprake van borgstelling. In de koopakte van Tolsum
worden dus juist die zaken uitgesloten dan wel niet geregeld (borgstelling) die een
koopakte tot een waardevol dokument maken. Daarom dringt zich de vraag op welk
belang Gargilius dan nog bij deze akte kan hebben gehad.
Buiten kijf is dat, als een koopakte garantietoezeggingen van de verkoper ter zake
van verborgen gebreken en uitwinning bevat - en dat is normaliter het geval -, zij
dan om die reden een belangrijk document voor de koper vormt. Daarvan is echter
in het geval van de koopakte van Tolsum geen sprake. Een ander aspect dat voor iedere koopakte geldt, en dus ook voor die van Tolsum, is dat uit het bestaan ervan
blijkt dat de koper in kwestie de zaak op rechtmatige wijze verkregen heeft, m.a.w.
niet gestolen heeft. Tevens blijkt uit een dergelijke akte dat de koper eigenaar is van
het door hem gekochte. Een koopakte fungeert dus èn als een bewijs van goed ge-
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drag èn als eigendomsbewijs.46 Daarbij kan Gargilius wel belang hebben gehad. Bij
aflevering van het rund in het Romeinse kampement beschikte Gargilius zo over een
dokument waaruit bleek dat hij op een voor de Romeinen niet-compromitterende
wijze aan het rund gekomen was: hij had de eigendom ervan op reguliere wijze verkregen. Ook bleek uit dit dokument dat het rund hem 115 nummi had gekost. Dit
stelde hem als ravitailleur in staat om deze kosten declareren dan wel de hem ter besteding toevertrouwde gelden te verantwoorden.
Tenslotte
In de koopakte van Tolsum lijkt het aspect van de rechtmatige verkrijging zelfs expliciet te worden aangeroerd. Zij vermeldt namelijk dat Gargilius het rund "op de
gebruikelijke wijze, zoals geoorloofd is" - rite uti l(icet) - heeft gekocht. Is de koopakte in Fries gebied opgesteld, dan komt daarvoor, zoals reeds gesteld, met name de
periode van circa 10-28 in aanmerking: de Romeinen waren in die tijd aldaar militair aanwezig en de Friezen golden toen als bondgenoten van Rome. Binnen een dergelijke context is het begrijpelijk dat de Romeinen de goede verstandhouding met de
Friezen niet in gevaar wilden brengen door toe te laten dat opkopers van vee dat bestemd was voor Romeinse militaire nederzettingen, dit stalen van de plaatselijke bevolking.
Hoe verhoudt zich nu een datering in de periode 10-28 tegenover de uitslag van
het 14C-onderzoek? Zoals reeds vermeld, heeft dit onderzoek een l4C-ouderdom van
1880±70 BP (plus of min één standaarddeviatie) opgeleverd. Met een zekerheid van
68,3% resulteert dit in een traject in kalenderjaren van 74-228. Houdt men echter
1880±140 BP (plus of min twee standaarddeviaties) aan, dan levert dit met een zekerheid van 95,4% de volgende trajecten in kalenderjaren op: 28-24 voor Chr., 4
voor Chr. 264, of 280-332.
Een belangrijk punt in dezen is dat de jongste jaarringen in het hout waarop de
akte is aangebracht, ontbreken. Daarom moeten, om de bijbehorende trajecten en
waarschijnlijkheden voor de kapdatum van het hout van de akte te verkrijgen, de diverse hierboven opgesomde trajecten naar de jonge kant worden opgeschoven met
het ontbrekende aantal jaarringen. Hoeveel jaarringen (en dus jaren) ontbreken, is
niet bekend. Daarom lijkt een datering van de akte in de periode 10-28, hoewel niet
uitgesloten, minder waarschijnlijk.47 Als terminus ante quem blijft over het jaar 70 het jaar waarin er een einde kwam aan de gezamenlijke legering van de legioenen I
(Germanica) en V Alaudae in Germania Inferior. De koopakte zou dus vóór 70 tot
stand gekomen moeten zijn. Of de akte in Fries gebied dan wel daarbuiten is opgesteld, is - zeker nu de kans lijkt te zijn afgenomen dat de akte uit de periode 10-28
stamt - een zaak die in het ongewisse blijft.48
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Noten
1 Voor een beschrijving van de vondsten uit deze terp, zie P.CJ.A. Boeles, 'De vondsten uit de terp
"Groot Tolsum". De invoer van terra sigillata in Friesland', De Vrije Fries 25 (1917) 102 e.v.
2 Het bevindt zich aldaar onder inv.nr. 123.346.
3 Zie hiervoor: C.W. Vollgrat'f, 'Eene Romeinsche koopacte uit Tolsum', De Vrije Fries 25 (1917)
71-101.
4 Ik duid hier met name op: A.G. Roos, 'Quo tempore exarata sit tabella emptionis in Frisia nuper reperta', Mnemosyne N.S. 46 (1918) 201-215; U.Ph. Boissevain, 'La tablette d'achat de Tolsum
(Frise)', Revue des études anciennes 21 (1919) [Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux et
des Universités du Midi], Bordeaux, 91-96; Ed. Cuq, 'Une tablette à la eire du musée de
Leeuwarden', Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l'année
1918 (Parijs 1919) 265-282. Zie ook: P.M. Meyer,' Juristischer Papyrusbericht', Zeitschriftfür vergleichende Rechtswissenschaft, einschliesslich der ethnologischen Rechts- und der Gesellschaftsforschung 39 (1921) 256-259; E. Weiss, 'Römisch-Germanischer Kaufvertrag vom Jahre
116 n. Chr.', Jahreshefte des österreichischen archäologischen lnstitutes in Wien 23 (1926) 331346; A.W. Byvanck, Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche geschiedenis van Nederland,
dl. 2 ('s-Gravenhage 1935) nr. 396; W. Kunkel, Epigraphik und Geschichte des römischen
Privatrechts, Akten des VI. internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik
München 1972 (München 1973) 219 nt. 44.
5 De technische gegevens zijn mij verstrekt door dr. W.A. Casparie, houtdeskundige, verbonden aan
het Archeologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.
6 De hier beschreven principes van de l4C-methode zijn gebaseerd op: J.N. Lanting, 'De ouderdom
van de houten gebouwen onder de St.-Walburg en Martinikerk', in: J.W. Boersma e.a. (red.),
Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen (Bedum 1990) 157
e.v.
7 Daartoe: W.F. Libby. Radiocarhon Daling (Chicago 1952).
8 Voor deze afspraken, zie: W.G. Mook en H.T. Waterbolk, Radiocarhon Dating, Handbooks for
Archaeologists nr. 3 (Straatsburg 1985) 6.
9 Zie Mook/Waterbolk (nt. 8), 17 e.v.
10 Deze passage en het hierna volgende is gebaseerd op Lanting (nt. 6), 160.
11 Onder monsternr. GrA-769.
12 Afgedrukt is de tekst uit Fontes iuris romani antejustiniani band 3 (Negotia), ed. V. Arangio-Ruiz
(Florence 1943) nr 137. Bij de bespreking van de tekst van de koopakte ga ik uit van deze teksteditie, waaraan de tekstlezing van Vollgraff ten grondslag ligt, aangevuld met emendaties van Roos
(nt. 4) en Cuq (nt. 4). Verklaring van de in de tekst gehanteerde symbolen: I duidt het einde van de
regel in de akte aan; datgene wat tussen () of tussen [ ] staat, betreft de oplossing van een Latijnse
afkorting resp. tekstuele toevoegingen.
13 Vollgraff (nt. 4), 81 leest hier echter V(ictricis).
14 Vollgraff (nt. 4), 81 leest hier echter c(enturion)i l(e)g(ioni)s R(apacis). I(us) c(ivile) a(hesto).
15 M.S.E. Visser, lt tajfeltsje fan Tolsum. De Fryske boer troch de ieuwen hinne (Joure ca. 1920) 14,
legt verband met de plaats Bozum. Anders Ph.H. Breuker, De toponymy fan Boazum (Leeuwarden
1978) 31: "Visser 14 syn ûnderstelling dat op it bikende Tolsumer taffeltsje in Boazumer neamd
wurdt, hat gjin taelkundige groun".
16 H. Halbertsma, 'Terpnamen in het licht der oudheidkunde', Naamkunde 7 (1975) 227, merkt met
betrekking tot villa Lopetei op: "(...) waarbij de nabijheid van het terpgehucht Lopens ten opzichte
van de vindplaats van het Tolsumer schrijftafeltje, dat gewag maakt van de "villa Lopetei", wel zeer
in het oog springt". H. Kuhn, Die ältesten Namenschichten Frieslands, Kleine Schriften. Aufsätze
und Rezensionen aus den Gebieten der germanischen und nordischen Sprach-, Literatur- und
Kulturgeschichte 3 (Berlijn/New York 1972) 349-350, vermeldt dat de namen Stelus, Riperius en
de plaatsaanduiding villa Lopetei Romeins noch Germaans zijn; een blijk dat de germanisering van
Friesland zeer lang uitgebleven is, zo merkt hij op.
17 Ik ga uit van één persoon, de veteraan Lilus Duerretus. De meeste auteurs nemen aan dat hier sprake
is twee personen: Lilus en de veteraan Duerretus respectievelijk de veteranen Lilus en Duerretus.
Hieronder kom ik op deze kwestie terug.
18 Dat Vollgraff de koopakte dateert in 116 komt onder meer hierdoor dat hij de in de akte vermelde
consul Cn. Minicius verbindt met Cn. Minicius Faustinus, consul suffectus in 116. Dit standpunt
van Vollgraff wordt echter algemeen afgewezen.
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19 De in de akte genoemde consuls C. Fufius en Cn. Minicius bieden geen houvast. De letters waaruit
Vollgraff Fuufio reconstrueert, zijn vrijwel onleesbaar en daarom is het twijfelachtig of hier wel
sprake is van een Fufius. Bovendien, zo de tekstlezing Fuufio al juist is, dan nog valt er op basis van
het bronnenmateriaal niet eenjaar vast te stellen waarin een C. Fufius en een Cn. Minicius tezamen
als consul zijn opgetreden.
20 Vollgraff daarentegen is van mening dat de koopakte melding maakt van de legioenen Victrix en
Rapax; zie hiervoor de noten 3 en 14. Deze opvatting heeft mede bijgedragen aan zijn datering van
de akte in 116 (zie ook nt. 18). Het was evenwel zeer ongebruikelijk om de legioenen uitsluitend
met hun bijnaam aan te duiden. Om die reden wordt Vollgraff's tekstlezing afgewezen.
21 W.A. van Es, De Romeinen in Nederland (3de druk, Haarlem 1981) 31; A.W. Byvanck, Nederland
in den Romeinschen tijd (Leiden 1943) 206 e.v.
22 P.C.J.A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw. Zijn vóór- en vroege geschiedenis (2de druk, 'sGravenhage 1951) 128: "Deze ceramiek uit Winsum wijst op een Romeins praesidium, dat (...)
reeds in de tijd van Germanicus dienst deed om de etappe linies te beschermen. Voorts bleef het tot
28 n. C. dienen als steunpunt voor de soldaten en ambtenaren, die de huidenbelasting moesten innen
en die manschappen recruteerden voor het leger"; A.W. Byvanck, Excerpta Romana. De bronnen
der Romeinsche geschiedenis van Nederland 3 ('s-Gravenhage 1947) 191: " (...) en blijkbaar afkomstig van een kleine Romeinsche nederzetting uit den tijd vóór het jaar 28 na Christus".
Terughoudender in deze kwestie is: H. Halbertsma, Baarderadeels oudste historie (z.p. 1958) 9:
"(...) moet een Romeins kampement, indien dit werkelijk te Winsum gelegen heeft, grondsporen
hebben achtergelaten (...)"; op p. 10: "Moge daarom een opgraving het ontbrekende sluitstuk in
Boeles' pleidooi brengen".
23 W.A. van Es, 'Het begin van de Romeinse tijd', in: W.A. van Es en W.A.M. Hessing ed., Romeinen,
Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum tot Dorestad 50 v. C. - 900 n. C.
(Utrecht 1994) 36.
24 Van Es (nt. 21), 265 e.v.; H. Halbertsma, 'De oudste historie', in: Baerderadiel. In geakunde
(Bolsward 1977) 52 e.v.; Boeles (nt. 22), 134 e.v.; Byvanck (nt. 21), 456 e.v., 524 e.v.
25 Van Es (nt. 21), 266; Boeles (nt. 22), 124-126; Bijvanck(nt. 21), 519.
26 Het beginjaar van de gezamenlijke legering van de legioenen I (Germanica) en V Alaudae.
27 Tacitus, Annales 11, 19.
28 Het eindjaar van de gezamenlijke legering van de in nt. 26 vermelde legioenen.
29 Hierbij ga ik uit van de Nederlandse vertaling zoals deze hierboven is afgedrukt. De bespreking
volgt de aldaar door mij gegeven indeling. Voor de gevolgde teksteditie waarop deze vertaling is
gebaseerd, zie hierboven nt. 12.
30 Zie FIRA 3 (nt. 12), nrs 87-89, 132 en 136. Lit: Kunkel (nt. 4), 218 e.v.
31 Zie FIRA 3 (nt. 12), nrs 87-90; V. Cotropa, Le droit romain en Dacie (Amsterdam 1990) 205 e.v.
Voor de Dacische wastafeltjes, zie: G. Ciulei, Les triptyques de Transylvanie. Etudes juridiques
(Zutphen 1983); E. Pólay, 'Sklaven-Kaufverträge auf Wachstafeln aus Herculanum und Dakien',
Acta antiqua academiae scientiarum Hungaricae 10 (1962) 385 e.v.; H.-Ch. Noeske, 'Studiën zur
Verwaltung und Bevölkerung der dakischen Goldbergwerke in römischer Zeit', Bonner Jahrbücher
lil (Keulen etc. 1977) 386 e.v.
32 Onzeker is of met nummi hier sestertii dan wel denarii bedoeld zijn. Ten tijde van de dood van
Augustus verdiende een legioensoldaat 2 lh sestertii (0,625 denarius) per dag; een centurio verdiende iets meer dan 41 'h sestertii (bijna 10 'h denarii) per dag.
33 Ook de Fries Stelus moet het Romeins burgerrecht hebben gehad. Op dit punt kom ik nog terug.
34 Er bestaan grote twijfels over de juistheid van de tekstlezing Fuufio. Roos (nt. 4), 203; Boissevain
(nt. 4), 93: C
; Cuq (nt. 4), 268: Fuufio (?).
35 Vollgraff (nt. 4), 83 ("hebben beloofd"), 93; Weiss (nt. 4), 340.
36 Cuq (nt. 4), 268. Hij wordt hierin gevolgd door o.a. Meyer (nt. 4), 257, en Byvanck (Excerpta
Romana (nt. 4), nr 396, 223.
37 Boissevain (nt. 4), 93.
38 Kunkel (nt. 4), 219 nt. 44.
39 Deze tekstlezing lijkt op gespannen voet te staan met de ik-vorm em\ die de koopakte hanteert.
Normaliter echter treft men in koopaktes de hij-vorm emit aan. Daarom is het geenszins ondenkbaar
dat er in de Friese akte sprake is van haplografie: de t van emit is dan weggevallen tengevolge van
de onmiddellijk eropvolgende t van teste.
40 Zie Noeske (nt. 31), 396, 398, 403 en 409. Drie aktes betreffen een arbeidsovereenkomst; de inhoud
van de vierde is niet traceerbaar.
41 Zie Vollgraff (nt. 4), 80 nt. 3.
42 Zie FIRA 3 (nt. 12), nrs. 87-90.
43 ZieF/R4 3(nt. 12), nr. 87.
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ZieVollgraff(nt.2),96.
Byvanck, Excerpta Romana (nt. 4), nr 396, 226 (onder 9).
Zie Kunkel (nt. 4), 220.
De bovenstaande gegevens zijn mij verstrekt door de reeds eerder vermelde drs. J.N. Lanting.
Een uitgebreidere versie van dit artikel zal t.z.t. verschijnen in het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis.
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Trije froulju út Fryslân yn it ferneamde
kleaster Diepenveen
Wybren Scheepsma
Die susteren van Diepeven sach hi in alsoe groter gloriën, dat hi des niet uut
ghespreken en conde. Och, wie vroelic was nu die vrouwe van Ruynen, en die
vrouwe van Vreden, mit allen den susteren die ghestorven waren in allen vergaderinghen! Daer was eyn maghet van Staveren die hiet Stijn Tolleners, die
hoer alte seer verblijde om dat si te Diepenven in die koeken ghedient hadde.
Hier nae sach hi die susteren van allen vergaderinghen in die processie ghaen,
een yeghelic gecleit naer hoerre weerdicheit, vuericheit ende mynnen.'
Hendrik Mande (†1431), út it bekende kleaster Windesheim, is it iennichste manlike
lid fan 'e Moderne Devoasje dat in oeuvre fan geastlike literatuer yn 'e folkstaal neilitten hat. Foar in grut part bestie syn literêre wurk út it be- en ferwurkjen fan teksten fan
oare geastlike auteurs. Mar hy beskreau ek in soad fisioenen, dy't meastal wol oarspronklik binne.2 It hjirboppe oanhelle fragmint komt út syn sechstjinde fisioen, dat ek
wol as Apocalips oantsjut wurdt.3 Mande krige dat fisioen op in Leave-Frouwedei (15
augustus), de moarns om seis oere, doe't er yn syn sel siet en de betsjutting fan it mystearje fan it Mariafeest besocht te bedjipjen.4 Hy waard opnommen yn 'e geast en krige
de gelegenheid om de himelske keninginne sels te sjen. Mande hearde hoe't de ingels
Maria loven en seach prosesjes fan hilligen nei har optsjen. Yn ien fan dy optochten
rûn de hillige Augustinus foarop, dy't oan syn rjochterhân Geert Grote en oan 'e linker- de prior fan Mande syn eigen kleaster Windesheim meifiert. Efter dy trije folgje
gans lju fan kwizekwansje út de beweging fan 'e Moderne Devoasje. Troch har is dy
herfoarmingsbeweging op dat stuit al in grut sukses. Hendrik Mande skôge yn syn
sechstjinde fisioen de ferstoarne pommeranten fan syn eigen religieuze beweging en
set se op it plak dêr't se neffens him en syn meistanners thúshearre: yn 'e himel.
Foar de skiednis fan it geastlik libben yn Fryslân is it wichtich, dat ien fan 'e persoanen yn dat fisioen Stine Tolners út Starum is. It fait fierder op, dat alle trije mei
namme neamde froulju yn Mande syn fisioen út it kleaster yn Diepenveen by Dimter
komme. Wat wie dat foar in kleaster, dat krekt susters dêrút by namme neamd wurde?
En wat brocht froulju lykas Stine Tolners derta om de stap nei it fiere Diepenveen te
weagjen? Foar safier't wy neigean kinne, binne yn alle gefal trije froulju út Fryslân yn
dat ferneamde kleaster gien. Neist Stine Tolners (†1417) binne dat Rixt Juwinga
(†1469), nei alle gedachten fan Boalsert, en Souke fan Dorsten (†1480) út Snits. Fan
alle trije nonnen wol ik besykje, foarsafier mooglik, in libbensskets te jaan. Fan Stine
Tolners en Souke van Dorsten binne yn Diepenveen libbensbeskriuwings opmakke
— dat binne grif guon fan de âldste biografyen fan froulju út Fryslân. Foar Rixt
Juwinga is in minder maklik in libbensferhaal op te stellen, mar ek sy hat spoaren yn 'e
skiednis neilitten.
De Moderne Devoasje
Yn 'e Noardlike Nederlannen wurdt de reaksje op it ferfal fan 'e tsjerke yn 'e fjirDe Vrije Fries, LXXV(J995) 19-36
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Ofb. 1. Hânskrift DVfan it susterboekfan
Diepenveen, ltboekbesiacht 414 folia en
waard yn 1524 ôfskreaun troch suster
Griete Essinchghes; de bân is nij (Foto
SAB, Dimter)

tjinde ieu it klearst under wurden brocht troch Geert Grote en de Moderne Devoasje: it
boadskip fan dy herfoarmingsbeweging brocht tûzenen ta bekearing. It swiertepunt
fan de Moderne Devoasje wurdt ornaris yn de Iselstreek pleatst, yn 'e Hanzesteden
lykas Dimter, Kampen en Swol.5 Mar Brabân wie ek in wichtich sintrum: de grim wie
dêr fruchtber makke troch de mystikus Jan van Ruusbroec († 1381), dy't mei in
ploechje geastbesibbe lju it kleaster Groenendaal by Brussel stifte.6
Ruusbroec syn mystyk hat ek syn utwurking hân op Geert Grote, de grunlizzer fan 'e
Moderne Devoasje yn it Noarden. Yn 1374 begûn er yn Dimter en omkriten mei syn
boetepreken dy't sa'n soad minsken ta bekearing brachten. Letter stiek Grote de
Sudersee oer en preke er yn Hollân. Dêr krige er ek al gau in soad oanhing.
Geert Grote stie yn 1374 it grutste part fan syn hûs ôf oan in ploechje froulju dat
tenei as religieuzen libje woe. Dat susterhûs, it lettere Meester-Geertshûs, is de earste stifting fan 'e Moderne Devoasje.7 Net folie letter ûntstienen der ek fraterhuzen,
dêr't it Heer-Florenshûs yn Dimter it bekendste fan is. Dy bruorren en susters fan it
gemiene libben wienen net oan in kleasterregel bûn en leinen ek gjin kleastergeloften ôf: se wurde tsjintwurdich faak as semy-religieuzen oantsjut.8 Yn 1387 stiften de
bruorren fan it Heer-Florenshûs yn it doarpke Windesheim by Swol in kleaster, dêr't
de fyzje fan 'e Moderne Devoasje kombinearre waard mei de libbenswize fan 'e reguliere kanunniken, dy't de regel fan Augustinus folgen. Yn 1395 waard it Kapittel
fan Windesheim oprjochte, dêr't sawol manljus- as frouljuskleasters har by oansleaten.9 De Moderne Devoasje bestie dus út Vollreligiösen en Semireligiösen; fan beide
bestie in manlike en in froulike fariant.
Beide libbensfoarmen fan 'e moderne devoaten sloegen tige goed oan, by froulju
noch mear as by manlju. Oeral yn Noardwest-Europa waarden frater- en susterhuzen oprjochte, wylst tal fan kleasters har by Windesheim oansleaten. Yn 'e
Nederlannen krige de beweging foaral yn 'e Iseldelling en yn Hollân in soad oanhing. Fansels wie der foar sa'n oplibjen sokssawat as religieus elan nedich, mar de
stifting fan safolle kleasters moast ek betelle wurde. De opbloei fan 'e Moderne
20
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Devoasje yn beskate gebieten kin dan ek net los sjoen wurde fan ekonomyske ûntjouwings: de steden by de Isel lans bloeiden sûnt de twadde helte fan de fjirtjinde
ieu troch har konneksjes mei de Hanze, en Hollân preludearre mei syn hannel al op
'e Gouden Ieu.10
It Noarden fan notiids Nederlân wie fanâlds ticht beset mei kleasters. Dochs wist
de Moderne Devoasje noch yn dat netwurk troch te kringen, wat nochris bewust dat
dy beweging oan in grut ferlet temjitte kaam." In kearngebiet hat Fryslân miskien
nea west, grif net yn 'e begjintiid, mar de Moderne Devoasje hat it geastlik libben
hjir ek yngripend feroare.12 Westerlauwersk Fryslân telde oan 'e ein fan 'e fyftjinde
ieu fiif Windesheimske manljuskleasters: Thabor by Turns, Lúntsjerk (Ludingakerke), Burgum, Eanjum en Haske; it ferneamde Thabor wie in eigen stifting fan
Windesheim.13 Fierder fait benammen it sukses fan de froulike semy-religieuzen yn
Fryslân op. Mol rekkenet sawol susterhuzen as huzen fan 'e tredde oarder fan
Franciscus ta dy libbensfoarm en telt sa'n tolve huzen.14 Fierder stie de Moderne
Devoasje, en dan foaral Windesheim, ek noch oan 'e basis fan tal fan kleasterherfoarmings yn ferskillende kleasteroarders, dy't ek yn Fryslân grutte gefolgen hienen.15
Reguliere frouljuskleasters út Fryslân krigen gjin oansluting by it Kapittel fan
Windesheim. Sûnt 1432 hoegde it Kapittel trouwens op grûn fan in pauslike bul gjin
frouljuskleasters mear ta te litten: de kongregaasje fûn de lésten fan 'e sielsoarch, de
cura monialium, te heech.16 Fan 'e omtrint njoggentich Windesheimer kleasters wienen der mar trettjin foar monialen bestimd. Dochs hie it Kapittel fan Windesheim
wol each foar it belang fan goede sielsoarch en stipelearre it tal fan herfoarmings fan
frouljuskleasters. In foarbyld is de herfoarming fan Nijekleaster of Aula Dei by
Skearnegoutum, dy't fierderop noch te praat komt.
It kleaster Sint-Maria en Sint-Agnes yn Diepenveen
Sa as Windesheim it sintrum fan 'e manljuskleasters fan it Kapittel wie, wie
Diepenveen dat foar de froulju. Dat kleaster waard yn earste ynstânsje opset as in
hûs foar susters fan it gemiene libben, as susterstifting fan it Meester-Geertshûs.17
Geert Grote hie fêststeld dat yn syn hûs gjin widdofrouwen en adellike jonkfrouwen
opnommen wurde mochten. Johannes Brinckerinck (†1419), dy't sûnt 1392 de lieding oer de susterhuzen yn Dimter hie, rjochte spesjaal foar sokke froulju in nij susterhûs yn. Hy hie al in pear geskikte froulju op it each, dy't yn it Meester-Geertshûs
gjin plak krije koenen. Under harren Zwedera van Rechteren, frou fan Ruinen, en
Jutte van Ahuis, abdis fan it nonnestift Vreden (Westfalen); beide figurearje yn it fisioen fan Hendrik Mande. Op in sompich stik grûn mei de namme Diepenveen, net
fier fan Dimter, waard it fûnemint fan it ferneamde kleaster lein. Yn 1408 waard it
nije susterhûs feroare yn in besletten regularissekleaster en yn 1412 waard it ta it
Kapittel fan Windesheim talitten.
Johannes Brinckerinck, de earste rektor fan it nije kleaster, stelde hege easken oan
postulantes. Doe't Joost Claesz, prokurator fan it kleaster Rugge by Brielle, by him
kaam om plak te freegjen foar de adellike Katharina van Naaldwijk út Hollân, wegere
er har omdat se fan te heech komôf wie en wol net oer de earmoed yn syn kleaster kinne
soe. In gebod fan 'eprior superior fan Windesheim, Johan Vos van Heusden, twong
him derta Katharina oan te nimmen. Dêrmei waard wol in presedint skepen, want dêrnei kaam in hiele rige adellike dochters út Hollân nei Diepenveen: Katharina's suster
Griete, har nicht Liesbeth van Heenvliet en Armgert van Lisse, in nicht fan Liesbeth,
om in pear te neamen. Johannes Brinckerinck en syn kleaster wienen sa ferneamd dat
rûnom wei minsken him opsochten om him om syn rie te freegjen.
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Hie was een hovet ende een toevlocht alre goeder menschen, uut Selant,
Brabant, Hollant, Ghelrelant, uut onsen Sticht, voert uut Vrieslant, uut
Munsterlant, van Collen ende voert van allen landen, die pleghen al tot hem
toe komen om hulpe ende raet van hem toe nemen om enen salighen voertganck van leven.18
Gie it om froulju dy't har oprjocht bekeard hienen en dy't ek yn Brinckerincks eagen
foar it kleasterlibben geskikt wienen, dan liet er se ta. Sa koe it barre dat Diepenveen
yn dy tiid froulju út alle wynrjochtings opnaam. Meastal wienen se fan adel of kamen
se út it patrisiaat fan 'e steden.19 Dat koe net oars, want om yntrede te kinnen moast
men jild of grûn (in dos of mei-jefte) meinimme. Johannes Brinckerinck koe miskien
wolris in útsûndering meitsje foar in hiel fjoerige suster, mar ek by him moast it
húshâldboekje úteinlik klopje.
Diepenveen luts net allinnich in soad froulju mei geastlike ambysjes oan, it stjoerde ek in hiele protte wer út om oare kleasters te herfoarmjen. Johannes Brinckerinck
fûn dat er syn beste krêften útstjoere moast.
Hem waert ghevraghet hoet soe wal voert ghenghe dat hie begonne. Hie sede:
Wi en soken ons selves niet, wi senden onse beste susteren uut: soe crichtet
enen goeden voertganck.20
Sa waard de nije spiritualiteit fan 'e Moderne Devoasje, yn 'e frouljusfariant, oer in
wide regio ferspraat. Foarsafier bekend herfoarme Diepenveen santjin frouljuskleasters; dêrûnder Bethanië yn Mechelen (Brabân), Hilwartshausen yn Dútslan, en
Nijekleaster yn Fryslân.21 Diepenveen kin fanwegen de ynfloed fan Brinckerinck, it
treflike libben fan syn susters èn it fûleindige herfoarmingsstribjen beskôge wurde
as it belangrykste froufjuskleaster fan 'e Moderne Devoasje.

Ofb. 2. De Nederlânsk Herfoarme tsjerke yn Diepenveen, eartiids de kapel fan itferneamde
kleaster (Foto L. Jongen)
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It susterboek fan Diepenveen
Yn it kleaster sels wienen de susters har goed bewust fan it hege spirituele nivo dat
yn Diepenveen ûnder lieding fan Johannes Brinckerinck berikt waard. Brinckerinck
sels wie in ynspirearjende figuer en hy hie der slach fan om foar it geastlik libben
geskikte minsken út te sykjen. Mei eigen hannen bouden dy earste susters fan
Diepenveen it kleaster op, fan in stikmennich mei klaai bestrutsen Hemen hutsjes ta
in stiennen gebou. Mar ek yn geastlik opsicht waard in fûnemint lein foar in mienskip dêr't oprjocht en mei ynmoed libbe waard. Binnen de kleastermuorren waard
it oantinken oan 'e striidsters fan de earste oere en har oanfierder fansels yn eare halden. Earst sil dat foaral mûnling, yn 'e foarm fan anekdoaten en sitaten, bard wêze,
mar nei de midden fan 'e fyftjinde ieu waard begûn de geastlike skiednis fan
it kleaster fêst te lizzen yn 'e foarm fan libbensbeskriuwings fan Johannes
Brinckerinck en in tal wichtige susters. Sa ûntstie geandewei it saneamde susterboek
fan Diepenveen.22
Grif oant it jier 1504 binne der libbenssketsen of viten fan susters út Diepenveen optekene, yn totaal sa'n sechstich. Hoewol't de publykskring foar dy viten yn begjinsel
beheind wie ta de bewensters fan it eigen kleaster, binne fan it susterboek dochs twa
hânskriften bewarre bleaun. Ien dêrfan hearde fansels thús yn Diepenveen; it saneamde
hânskrift DV.23 It waard skreaun yn 1524 en bestiet foar it grutste part út in kopy fan in
âldere bondel viten, dy't om 1475 hinne oanlein wie. Oan dat foarbyld binne noch sa'n
tsien libbensferhalen tafoege. It twadde hânskrift, dat mei it siglum D oantsjut wurdt, is
in kopy út 1534, fan in âldere bondel dy't ek ferlern gien is.24 It is in selsstannige bewurking fan dat 'orizjineel'; de viten binne bygelyks nochal wat ynkoarte neffens de lezingen yn DV.25 Hânskrift D hearde thús yn it Meester-Geertshûs yn Dimter. Dêr bestie yn
'e sechstjinde ieu dus noch altyd belangstelling foar de susterstifting yn Diepenveen.
De libbensbeskriuwing fan Stine Tolners komt yn beide bondels foar, dat fan Souke fan
Dorsten allinnich yn hânskrift DV.26
Hoewol't de ûnderlinge ferskillen aardich grut wêze kinne, foldogge de viten út it
susterboek fan Diepenveen allegear oan in soarte fan grûnplan. Yn in vite wurde
trochstrings trije haadûnderdielen fûn, dy't allegear mear of minder wiidweidich
oan bod komme.27 It earste part bestiet út in beskriuwing fan it libben foar de yntree
yn it kleaster, mei oare wurden it trajekt fan wrâldsk libben nei bekearing. Yn it
twadde part fan de vite wurdt it kleasterlibben fan de suster yn kwestje behannele.
Yn 'e foarm fan koarte anekdoaten en opmerklike sitaten wurde har kleasterlike
deugden oan it publyk presintearre. It léste stik fan 'e viten beskriuwt it ferstjerren
fan de haadpersoan. Op 'e léste stap nei de ivichheid kaam it derop oan stân te halden yn it leauwen en net te twifeljen. De susters fan wa't it libben yn in vite ferivige
is, fertsjinje de himelske Bruiloft altyd, al moatte guon fan har noch wol in skoft
boete dwaan yn it fagefjoer. Der waard oer soksoarte ynformaasje beskikt trochdat
de ferstoarnen faak yn 'e geast ferskynden oan meisusters. Fisioenen, lykas dat fan
Hendrik Mande, foarmen ek wichtige media. In soad viten beslute mei in ferslach
fan it Nachleben fan de suster, in inkelde kear sels - yn 'e beste hagiografyske tradysje - mei merakels en grêfwûnders.
Al is it ek bysûnder dat der soks as in susterboek fan Diepenveen oerbleaun is, as
ferskynsel is it net unyk. Yn 'e Dimter kontreien kin men op syn minst noch trije
oare susterboeken oanwize, nammentlik dy fan it Meester-Geertshûs en it Lammevan-Diezehûs, beide yn Dimter, en dat út it kleaster Sint-Agnes yn Emmerik.28 Dy
susterboeken meitsje wer diel út fan in folie gruttere tradysje fan libbensbeskriuwingen fan manlike oanhingers fan 'e beweging fan 'e Moderne Devoasje, dy't ornaris
yn it Latyn steld is.29
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De biografyen fan ferstoarne susters wolle in foarbyld jaan oan de meisusters dy't
achterbliuwe. Harren deugden en dimmene libbenswize wurde oanrikkemandearre
oan susters dy't no ûnder suver gelikense omstannichheden en op itselde plak ek besykje in geastlik libben te lieden. De gewoante van de moderne devoaten om viten
fan ferstoarne meibruorren en -susters op te tekenjen, slút oan by harren fyzje op 'e
spiritualiteit. Se lizze de klam op persoanlike kar en bekearing, tema's dy't yn 'e
viten faak royaal útwurke wurde. Fierder besykje de devoaten Kristus nei te folgjen
troch sa deugdsum mooglik te libjen en in soad lijen te ferdragen. Yn 'e viten krije it
beoefenjen fan devoate deugden en ferstjerring oan it libben dan ek in soad omtinken. Elk minske hat syn eigen kwaliteiten, mar ek syn lekken en brekken; safolle
psychologysk ynsjoch hienen de moderne devoaten al wol. In devoate vite lit sjen
hoe't in yndividu, binnen de beheining dy't syn persoan him no ienkear opleit, slagget yn it geastlik libben. It sprekt hast fansels dat de skriuwers van viten wolris wat
frij mei de histoaryske gegevens omspringe. Se wolle har meibruorren en -susters
der ommers ta oansette ek deugdsum en devoat te libjen en skriuwe dêrom in soarte
fan religieuze succes stories.
Stine Tolners
Al yn 1409, doe't it kleaster noch mar krekt besletten wie, teach Stine Tolners nei
Diepenveen.30 Neffens it susterboek wie se doe tweintich jier; dat hâldt yn dat Stine
berne wêze moat yn 1388-1389. Stine har foarkommen makke in soad yndruk yn
Diepenveen:
Hoer ghewaet was zeer costel, nader Vresscher maniren, als van silveren gordelen, grote silveren knope , haken, spannen [=soarte fan gaspen], al van silver, des sie zeer volle mede brachte.31
De nije suster naam dus nochal wat sulverwurk mei nei it kleaster. Om ien of oare
reden hawwe se - en dat sil wol betsjutte: Johannes Brinckerinck - yn Diepenveen
net hielendal goed rie witten mei de postulante. Sels woe se koarsuster wurde, om al
har tiid oan de godstsjinstoefeningen yn 'e kleasterkapel besteegje te kinnen, mar
Brinckerinck joech har earst allinnich mar in plakje as lekesuster (konversin). Dochs
wie op slach dúdlik dat Stine Tolners suver berne wie foar it geastlike libben. Se wie
sa fûl yn har oerjefte oan it kleasterlibben dat se hast tsjin harsels yn beskerming
nommen wurde moast. Se fielde har foar gjin hânwurk te min en wie altyd de earste
dy't op it wurk wie en de léste dy't ophâlde. Undertusken besocht Stine al har tinzen
op it lijen en stjerren fan Kristus te rjochtsjen. Der gie gjin mis foarby - troch de
kommuny in momint fan hast fysyk kontakt mei har Bregeman — of Stine kaam der
ûnder triennen wer út. Tusken de bedriuwen troch seach se ek noch káns de mismoedige en twifeljende susters, dy't yn elk kleaster grif oanwêzich wienen, in hert ûnder
de riem te stekken. Dat dat har frijwat nachtrêst koste, koe neat skele: fan klearebarre fûleindigens koe se dochs net sliepe.
Stine Tolners hat in setsje 'masterske fan buten' west. Yn 'e begjintiid fan
Diepenveen wie der in lyts, besletten part fan it kleaster ôfsket, dêr't de susters libben dy't it deistige koargebed fersoargen. Buten it slot libben en wurken de saneamde bûtensusters, konversinnen dy't it swiere hânwurk dienen, lykas fee fersoargje,
bôle bakke, klean waskje ensfh. Fanwegen har wurkkrêft sille se Stine wol oanwiisd
hawwe as masterske, mar dat wie gjin goede kar. Har oandacht wie yn it foarste plak
rjochte op it meilibjen fan it lijen fan Kristus, en hiel wat minder op har deistige ferantwurdlikheden. Nachts sliepte se bygelyks op in planke ynstee fan op in bêd, om
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har sûndige lichem te straffen. Har meisusters seagen de mystike krêft yn har:
sie brande als een cheraphijn van bijnnen inder liefte ons lieven Heren.32
Op har sânentweintichste waard Stine har hertewinsk dochs noch ferfolle; op de dei
nei Sint-Servaas (14 maaie) 1416 waard se ynklaaid as koarsuster en talitten ta it besletten part fan Diepenveen. By it libben as koarsuster hearde ek in oplieding, want
har haadtaak wie it sjongen en lézen fan it deistige koargebed.33 Stine Tolners hie
blykber net al te folie ûnderwiis hân, want se wie in soad tiid kwyt mei it learen fan
Latyn, nedich om de koarboeken léze te kinnen. Op in fraach fan in oare suster oft
dêrmei har gebedslibben net yn ûnstjoer rekke, sei de fromme Stine:
Ie heb opghesat alle dat ie doe ende leer doen ter eren ons lieven Heren ende al
myne casus ende tempere pleghe ie toe senden mynen vrenden int ewighe
leven voer ghebet ende lof, want ickes niet anders maken en kan.34
Stine, dy't foarhinne har hiele dei folpland hie mei gebeden en oefeningen, droech
no har Latynske casus en tempora dy't se op skoalle leare moast, op oan de hilligen
dêr't se in spesjale ferearing foar hie.
Stine Tolners wie ien fan dy hillige froulju út 'e midsieuwen dy't sa yntins libben
en sa fûleindich opgienen yn Kristus' lijen dat se faak al jong stoaren.35 Om yn 'e
serafyn-metaforyk te bliuwen: sokke mysticae wienen hiel fluch opbaarnd. Al gau
nei har ynklaaïmg begûn Stine bloed op te jaan (sjoch it sitaat hjirûnder), mar dat
wie foar har gjin reden om rêstiger te libjen. Se sloech gjin acht op har slopende
sykte en bidde en wurke dei en nacht. Mei wiere deadsferachting ûndergie Stine
Tolners har kwaal, want hie Kristus ek net ûnminsklik swier lit? Al nei oardel jier
yn it kleasterslot kaam oan it libben fan suster Stine in ein. Op 16 desimber 1417,
moarns om acht oere, ferloste God har út 'e finzenis fan it fleis, sa't it susterboek it
sa treflik útdrukt.36
Troch it fisioen fan Hendrik Mande witte wy dat it mei Stine Tolners allegear
goed beteard is. Har rom wie nei it liket ek buten Diepenveen trochkrongen, want se
wurdt yn ien sike neamd mei Jutte van Ahuis en Zwedera van Rechteren. Dy beide
froulju waarden mei fereare fanwegen har grutte betsjutting foar de oprjochting fan
Diepenveen.37 Sjoen de finansjele stipe fan de ferneamde susters Jutte en Zwedera
liket it wierskynlik dat ek Stine Tolners' har optreden yn Mande syn fisioen net allinnich oan har religieuze kwaliteiten te tankjen is.
Yn it susterboek wurdt allinnich mar koart ferwiisd nei it fisioen fan Mande; blykber wie de tekst dêrfan yn 'e biblioteek fan Diepenveen beskikber.
Ende van wat verdienten hoer leven was, waert vertoent enen giestelicken persoen in een cloester ende is ghescreven op een ander stede.38
Wol jout de vite fan Stine Tolners it ferslach fan it grêfwûnder, sa't dat ornaris allinnich echte hilligen mar 'oerkaam'. Sân jier nei Stine har dea waard har grêf iepene,
om't der in oare suster yn begroeven wurde soe. Fan it lichem fan 'e ferstoarne
waard noch gjin bonkje weromfûn. Boppedat stiigde út 'e grêfkûle in swiete rook
op. In suster dy't net rjocht halich wie, fielde har nei it rûken dêrfan fuort al in stik
better. Datsoarte fan grêfwûnders wie bekend út tal fan hilligenleginden, dy't yn 'e
kleasters in protte lézen waarden. Foar de susters fan Diepenveen moat dat merakel
fan Stine Tolners de befêstiging west ha fan wat se al lang tochten: Stine hie mear
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west as in sljochtweihinne non.
De histoaryske boarnen út Diepenveen witte oer Stine Tolners neat nijs te melden.
Allinnich it nekrologium fan Diepenveen neamt har namme en jier fan ferstjerren;
yn it kartularium, dat opmakke is om 1475 hinne, komme Stine en har famylje net
foar.39 Miskien wie it sulver dat Stine Tolners meinommen hie genôch om har yn
Diepenveen ta te litten en binne der dêrom gjin dokuminten oangeande har mei-jefte
opmakke.
Stine har famyljenamme jout wat mear hâld. It is bekend dat yn Staram al frij betiid
in greeflike tol fêstige wie. Sûnt it saneamde condominium waard dy tol, njonken de
oare rjochten, parte troch de greve fan Hollân en de biskop van Utert.40 De famyljenamme Tolners yn Starum hâldt sûnder mis ferbân mei it tolgardersamt dat yn dy sted
útoefene waard. Foar wa't de Tolners ek wurken, greve of biskop, wy kinne der fan út
gean dat beide hearskers har tsjinstlju yn 'e heechste lagen fan 'e maatskippij sochten.41 Dêrom moat de famylje Tolners ta it stedspatrisiaat fan Starum heard hawwe.
Yn 'e skriftlike boarnen om 1400 hinne komme geregeld leden fan 'e famylje
Tolners foar. Yn 'e argiven fan 'e gemeente Kampen figurearret yn de jierren 13431389 in Dirk of Diric Tolnaer, tolgarder en boarger fan Starum.42 Yn 1400 wurdt oan
Aliden, Dirk Tolners weduwe in privileezje ferliend; it is opnommen yn it Charterboek fan baron Schwartzenberg. Alida kriget it foarrjocht dat sy 'binne Staveren sal
moghen tappen malevizere wyn, bier ende alle ander dranc sonder excynse of ongelt
dair of te betalen' .43 Dat stik wiist derop dat de Tolners net allinnich tolgarders wienen, mar ek hannelers yn wyn en bier.44 Verwijs hat fierder noch in oarkonde ôfprinte fan hartoch Albrecht oan in Volkier Tolner, dy't op 12 oktober 1401 tolgarder yn
Starum wie.45
It is op grûn fan dy gegevens net út te meitsjen oft Stine in dochter wie fan Dirk
Tolner en Alida, of fan Volkier Tolner, of fan noch in oare tolgarder. Dat Stine lykwols yn it fermidden fan dy rike Starumer famylje socht wurde moat, wurdt befêsti26
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ge troch in nuveraardige oerienkomst tusken it charter fan Alida, widdo fan Dirk
Tolners, en in passaazje út de vite fan Stine:
Ende op een tijt, doe sie toemale volle blodes spech = [bloed opjoech], soe
sede sie tot hoer selven, een luttick lachende: "Ey, quade gulsighe dierne, holt
dit voer dat voer u romenie, malmesie, ypercras ende ander leckernie die ghi
gulselick hebt ghebruket inder warlt!"46
Romanije, malvezij en hippocras binne ûnderskate soarten swiete wyn. Yn it lijen
fan har léste dagen tocht de fûleindige suster Stine nei't it liket werom oan 'e tiid dat
se yn Starum malevizere wyn dronken hie.
Rixt Juwinga
It susterboek fan Diepenveen befettet spitigernôch gjin vite fan Rixt Juwinga — ik
brûk hjir de gongbere Fryske stavering.47 Dat se koarsuster wie yn Diepenveen docht
bliken út it nekrologium en it kartularium. It deadeboek skriuwt:
Rixe Jonghen obiit anno 1469 in crastino Mauricii [=23 september] .48
It kartularium jout in ôfskrift fan in oarkonde út 1449 der't út bliken docht dat Rixt
net mei lege hannen yn it kleaster oankaam. It stik regelet in grûnruil tusken de
kleasters Diepenveen en it al earder neamde Windesheimske kleaster Thabor by
Snits.49 Diepenveen krige in stik lân by Hasselt yn ruil foar it lân en guod dat dat kleaster krige by de yntrede fan Rixt Juwinga.50 Nei dy ruil koe it âlde stik oer de meijefte fan Rixt nei alle gedachten fuort; it is alteast net yn it kartularium opnommen.
Wy kinne allinnich mar neigean dat dat stik yn of foar 1449 opmakke wêze moat en
dat Rixt dêrom ek om dy tiid hinne yntreden wêze sil.
Oars as by Stine Tolners en Souke van Dorsten is yn 'e Fryske boarnen aardich
helder nei te gean wa't Rixt Juwinga wie. De namme Juwinga is yn ferbân mei de
Fryske skiednis fansels bekend. De haadlingefamylje Juwinga hie de hearskippij oer
de stêd Boalsert en spile in foarname rol yn 'e lânspolityk.51 De famyljenamme Rixt
komt yn hast alle generaasjes foar. De non Rixt Juwinga út Diepenveen moat dus
wol hast út dy famylje komme; se hearde dêrfandinne ta de maatskiplike boppelaach
fan har eigen lân.
Yn Upke fan Burmania syn genealogy fan 'e Fryske adel komt gjin Rixt foar dy't
non yn Diepenveen wie.52 Dat sil wol oan in tekoart oan gegevens lizze; nonnen litte
no ienkear suver gjin genealogyske spoaren nei. Wy moatte har posysje yn 'e famyljesteaten dus rekonstruearje. Nei alle gedachten kin Rixt set wurde yn 'e tredde generaasje Juwinga's.53 Se soe dan in dochter fan Juw Juwinga (foarhinne Hottinga) en
Rixt Walta wêze moatte, en in suster fan Goslick, Tjerck, Juw en Bauck.54 Goslick
Juwinga wie ein fyftjinde ieu haadling yn Boalsert en spile in wichtige rol yn de striid
om de macht yn dy stêd.55
As de identifikaasje kloppet, dan wienen beide dochters fan Juw Juwinga en Rixt
Walta kleastersusters. Fan Bauck wit it Stamboek van den Frieschen adel nammentlik te melden dat se non wie yn it earder neamde Nijekleaster by Skearnegoutum.56
Dat cisterciënserinnekleaster — de offisjele namme wie Aula Dei — wie yn 1233
stifte út it ferneamde kleaster Blomkamp wei.57 It waard yn 1436 herfoarme ûnder
ynfloed fan Diepenveen, troch suster Hille Sonderlants (†1445).5S In earder besykjen
fan Hille om it benediktinessekleaster Klaarwater by Hattem te herfoarmjen wie
mislearre.59 Yn 1436 teach se mei de susters fan Klaarwater dy't wol yn goedens
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woenen nei Nijekleaster. Alle nonnen, útsein Hille sels, dy't regularis bleau, gongen
dêr nei de oarder fan 'e skiere muontsen oer. Soks wie nei it skynt yn 'e praktyk net
sa'n grut probleem: it wie fan folie mear belang dat men syn libben herfoarmje woe
as dat deselde kleasterregel folge waard.
Dat Hille mei har ploechje trouwe folgelingen nei Nijekleaster ôfreizgje koe, is
nei alle gedachten te tankjen oan in troch de Moderne Devoasje ynspirearre herfoarmingsoffensyf binnen de oarder fan Cîteaux. Yn 'e Fryske lannen wie Boyng, abt
fan it kleaster Menterne yn Grinslân, de grutte foarfjochter fan dy herfoarming nei it
model fan Windesheim. Hy wie ek belutsen by de stifting fan de Kolligaasje fan
Sibculo, dêr't herfoarme cisterciënzer kleasters har by oanslute koenen.60 It kleaster
Blomkamp waard ek herfoarme, troch abt Dodo Feitama. Oft hy allyksa in grutte rol
spile by de herfoarming fan it susterkleaster Aula Dei is net rjocht dúdlik.61 Wa't de
herfoarming fan Nijekleaster ek stal joech, it mei, sjoen de sterke belutsenens fan
Windesheim by de herfoarming fan 'e cisterciënzers, gjin wûnder hjitte dat se by
Diepenveen útkamen, doe't it libben yn dat frouljuskleaster op 'en nij ynrjochte
wurde moast.
Miskien hearde Rixt Juwinga troch har suster Bauck fan 'e strange tucht dy't yn
Diepenveen ûnder lieding fan priorin Salome Sticken (†1449) hearske. Juw Juwinga
moat it Oeriselske kleaster ek in goed plak foar syn dochter Rixt fûn hawwe, want
hy joech har in mei-jefte yn 'e foarm fan in boerepleats mei. De akten yn it kartularium wize derop dat Rixt har âlden mei har gong nei it kleaster ynstimme koenen.
Wêrom't Juw Juwinga's oare dochter Bauck net nei Diepenveen gie, is in fraach
dy't him mei de konstitúsjes fan Windesheim yn 'e hân oplosse lit. It wie ynearsten
ferbean twa bruorren of susters of in heit en in soan of in mem en in dochter yn itselde kleaster op te nimmen. Letter is dat safier feroare dat in jongere broer of suster
ûnder oaren gjin stimrjocht mear hie.62 It soe dus kinne dat omdat Rixt Juwinga al
yn Diepenveen libbe, har suster Bauck net mear talitten waard. Oarsom is fansels ek
mooglik: Rixt koe gjin plak mear yn Nijekleaster krije om't Bauck dêr al siet. Dochs
moat opmurken wurde dat yn Diepenveen nochal frij mei dat gebod omsprongen
waard, want der wurde geregeld besibbe susters fûn.63
Spitigernôch witte wy neat oer it kleasterlibben fan Rixt Juwinga. Is har komôf en
haar maatskiplike posysje rillegoed yn te skatten, oer har persoanlik libben en har
religieuze fertsjinsten bestiet gjin ynformaasje. Sels yn de grutte tallen anekdoaten
en eksimpels yn de viten fan oare susters komt har namme net foar.64
Souke van Dorsten
It libbensferhaal fan Souke van Dorsten út Snits is wol ien fan 'e gefoelichste fan it
hiele Diepenveenske susterboek.65 Souke van Dorsten wie fersein oan in jonge man,
dy't fan syn famylje earst nei it bûtenlân moast om wat fan 'e wrâld te sjen en in fak
te learen. Nei alle gedachten wie de brêgeman in oankommend keapman. Hy sil wol
nei ien fan 'e Hanzesteden, bygelyks yn Denemarken of Noard-Dútslân stjoerd
wêze. Sadree't syn staazje foarby wie, soe der troud wurde, sa wie besletten. Yn 'e
tuskentiid waard Souke lykwols oanrekke troch de Hillige Geast: se kaam ta ynkear
en woe tenei geastlik libje.
Doe't har beide âlden hommels ferstoaren, naam Souke har káns waar en naaide
út nei Diepenveen, dêr't se in plak tawiisd krige.
Ende sie waert daer vrentlick ontfanghen ende doemen na horen reijment [=
libbenswize] ende vrenden [= famylje] ghevraghet hadden, soe waert hoer
goedertierntlick die stede ghegeven.66
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Der wienen dus gjin beswieren tsjin Souke har yntree. Ut it ferslach docht bliken dat
der sjoen waard nei har komôf, dat net al te beskieden wêze mocht. Fierder waard
besocht ynsjoch te krijen yn de libbenswize fan 'e postulante. Der sil foaral wol nei
de earnst fan har bekearing sjoen west hawwe. Dat Souke noch net troud wie, wie
grif in punt yn har foardiel.
De oersten fan Diepenveen mochten dan best tefreden wêze oer Souke van
Dorsten, har famylje wie dat minder. Har oansteande brêgeman waard ynljochte.
Sadree't er werom wie út it bûtenlân luts er mei in lyts legerke op nei Diepenveen.
Sawol hy as har famylje woenen Souke mei alle geweld werom ha. Al wurdt ek oannommen dat har frijer mâl mei har wie, by dy wjerstân moat ek meispile ha dat
Souke troch de dea fan har âlden ryk wurden wie. It lân en it oare besit soe, as se
echt yntrede woe, foar in grut part oan it kleaster ferfalle.
De rektor fan it kleaster naam in wiis beslút. As Souke mei werom woe nei Snits
dan woe er har net keare, mar fierder wie er net fan doel mei te wurkjen oan har
weromkear yn 'e wrâld. Hy liet Souke yn 'e kleasteromgong komme en sette de
tuskendoar nei de kleasterkapel iepen. Dêr stie it selskip út Snits te wachtsjen, de
brêgeman foarop. Mei gefoel foar drama wurdt it kearpunt yn Souke har libben
beskreaun:
Daer solde Souken comen ende kiesen van twien ene: of sie uut wolde ghaen
of dat sie bliven wolde. Ende Souken waert soe banghe dat hoer lant ende hoer
grote goet toe laten daer niet bij en hadde. Ende sie ghenck [= wie klaaid] zeer
costel op die Vriessche wij se.67 Ende als sie inden trans quam, soe stont pater
inder doer ende hoer brudegom bij hem. Ende doe sie hem sach, doe waert
hoer soe banghe dat dat niet toe segghen en was. Ende daer en moste nimant
bij hoer wesen, meer sie solde allene desen camp vechten.[...] Ende als suster
Souken dus ghenck treden wech ende weder in groten stride, soe liep suster
Griete ten Colken, die vol mynnen was ende desen strit ansach, tot hoer ende
sede: "O brut Christi, strit nu vrommelick, want God van hemele mit alden hillighen ende enghelen sien u an ende verwachten uwen strit. Het sal hier ene
corte tijt wesen, meer ewich is soe lanck! Gha ghi uut, soe verblide ghi den
bosen geest ende doen hem lachen. Ende blive ghi bij ons, soe verblide ghi
uwen hillighen enghel." Ende doe sie dese worde horde, krech sie wat modes
ende trat vromelicke achterweert ende wolde ghaen. Ende doe hie sach dattet
om niet was, soe sloch hie ter eerden ende bezwoghede [ = beswime Jalsoe stif
dat sie mienden dat hie starf. Ende Souken ghenck [ = fluch] hen ende pater
dede die doer toe.68
Foar alle wissichheid liet de rektor sa gau mooglik de prior fan Windesheim komme,
dy't Souke fuortendaliks ynklaaide. De normale proseduere wie dat in jier letter profesje dien waard, mar by Souke van Dorsten barde dat noch deselde deis.69 Jo koene
ommers nea witte oft de brêgeman en syn trawanten de nederlaach wol echt oanfurdigje soenen. Nei wat hottefyljen joech Souke har famylje belies. Har erfskip waard
ferkocht en der waarden mar even fjouwer kisten mei sulver en oare kostbere dingen
nei it kleaster stjoerd. It wie mar in part fan de opbringst fan har guod en lân; de famylje krige ek har diel. Souke moat mei dy jeften wol ien fan de grutste goegunders
fan it kleaster Diepenveen west ha.
Misbrûk fan har rykdom hat Souke lykwols net makke. It hat der alles fan dat susters dy't it kleaster in soad.jild of guod oanbrocht hienen, fan swier wurk frij steld
waarden. Tsjin Souke waard nammentlik wol sein dat se net sa hurd wurkje hoegde.
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Mar Souke bewiisde dat se út it goede hout snien wie en liet har net op har skinking
foarstean: 'Dy't it sterkste is, moat it swierste wurk dwaan.' Se pakte ta en stie altyd
foaroan by it swiere wurk.
Souke har namme wurdt yn it susterboek noch al ris neamd yn ferbân mei it saneamde 'stellen fan deugden'.70 It kaam der op del dat ien of mear susters nachts
derôf gongen en it wurk foar de kommende dei al fêst dienen. Kamen de oare susters
de oare deis op it wurk, dan wie hast alles al dien. Yn 'e opfetting fan 'e Moderne
Devoasje wie dat stellen fan goede wurken as deugd oan te rekommandearjen.
Troch mear wurk op har te nimmen as har oplein wie, bewiisde de iverige suster har
reeëns om safolle mooglik lésten drage te wollen. Dat it stellen fan deugden de frede
yn 't kleaster wol net befoardere hawwe sil — it joech fansels skeane eagen by dyjingen dy't har sliep wol brek wienen — wage skynber net op tsjin it goede foarbyld
dat derút spriek.
Dat Souke ek oan sok karakteristyk gedrach fan 'e moderne devoaten meidie, bewust hoe oprjocht har bekearing wie. Hoewol't se fanwegen har grutte skinkings
oan Diepenveen net folie dwaan hoegde, joech se troch har selsferachting ek noch it
goede foarbyld. Sa stie Souke der bygelyks op om sels en allinnich de iepen wûnen
fan de oan kanker lijende Truke van der Beek (†1469) skjin te halden. Hoewol't se it
kalm oan dwaan kind hie yn Diepenveen, die Souke van Dorsten it uterste. Dêrom
fertsjinne se in plak yn 'e rige fan ferneamde susters yn it susterboek fan
Diepenveen.
De measte viten jouwe de data fan de wichtichste mominten út de libbens fan 'e
beskreaune susters. Dy fan Souke van Dorsten lit it by de opjefte fan har stjerdei.
Int jaer ons Heren MCCCCLXXX op Sancte Kalixtus dach[ = 14 oktober
1480], ende sie licht begraven bij dije capellen doer in suster Katherina van
Naldewicks graf, dat hoer meystersche plach toe wesen.71
De namme fan Katharina van Naaldwijk helpt ús hjir fierder. Foar har kleasteroplieding waard Souke van Dorsten oan 'e goede soargen fan dy jonkfrou út Hollân tabetroud, dy't koarsuster wie fan 1413-1443. Souke moat dus ek yn dy jierren yntreden
wêze, rûchwei tusken 1415 en 1440.
De namme fan de rektor fan Diepenveen yn Souke har vite foarmet in twadde oanwizing.
Daer krech sie noch soe volle toe = [ntl. fan har erfskip] dat pater Judocus
plach toe segghen Souken hadde Dyepenven wal drie dusent gulden ghebracht.72
Mei dy Judocus is nei alle gedachten Joost Claesz bedoeld, dy't Katharina van
Naaldwijk nei Diepenveen brocht hie. Hy folge Johannes Brinckerinck yn 1419 op
as rektor fan Diepenveen, mar bleau mar oan oant 1421: doe waard er prior fan it
kleaster Rugge by Brielle.73 As Joast Claesz yndie mei pater Jodocus gearfalt, is
Souke van Dorsten wierskynlik tusken 1419 en 1421 yn Diepenveen yntreden. Yn
'e Windesheimer frouljuskleasters jilde it gebod dat novicen teminsten fjirtjin jier
wêze moasten.74 Der fanút geande dat der foar Souke net in noch gruttere útsûndering makke is, moat se dus foar it jier 1405 berne wêze.
Ut in pear oare ferwizings yn de Diepenveenske susterboeken docht bliken dat
Souke van Dorsten oansluting krige by twa 'faksjes' yn it kleaster. Yn it earste plak
krige se in spesjale bân mei Katharina van Naaldwijk, ien fan 'e heechsten yn stân
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en oansjen yn it kleaster. Tegearre mei Nelle Ooms lei Souke it lichem fan har eardere novicemasterske ôf, doe't dy yn 1443 nei in slimme sykte stoar.75 Fierder fûn
suster Souke in freondinne yn Armgert van Lisse, ek in dochter fan Hollânske adel.76
Armgert hie yn 1413 tagelyk mei Griete van Naaldwijk en Liesbeth van Heenvliet
yn Diepenveen har yntree dien. Tegearre mei suster Armgert en Stine des Groten
gong se der nachts ôf om deugden te stellen. Souke van Dorsten waard ek oanwiisd
as helpster fan Armgert van Lisse, doe't dy vestiaria (kleanwarster) wie.77 Nei
Katharina van Naaldwijk is der in hiel ploechje adellike froulju út Hollân nei
Diepenveen tein. It skynt dat Souke van Dorsten har op de iene of oare wize by dat
selskip oanslute koe.
Op in oar plak yn 'e vite fan Armgert van Lisse wurdt fierder wiisd op in spesjale
freonskip tusken Armgert, Souke van Dorsten en Beatrix van der Beek.78 De famylje
Van der Bee(c)k of Ter Bee(c)k kaam út Wijhe yn Oerisel. Mei it suske fan Beatrix,
Truke van der Beek, hie Souke ek in sterke bân; se fersoarge har yn it lést fan har
dagen (sjoch boppe).79 Souke ûnderhâlde dus mei beide susters Van der Beek goede
kontakten. Der siet nammers ek noch in muoike fan beide susters yn Diepenveen,
Jutte van der Beek, mar har namme wurdt nea mei Souke van Dorsten yn ferbân
brocht.80
De eftergrûn fan freonskip mei de Van der Beek-susters moat foar 't neist socht
wurde yn famyljeferhâldings. De mem fan Truke en Beatrix van der Beek wie jonfer
Griete van Synderen of van Dorsten.81 De famyljes Van der Beek en Van Dorsten
wienen tige belutsen by de Moderne Devoasje. Egbert ter Beek, in broer fan Truke
en Beatrix, wie rektor fan it Heer-Florenshuis yn Dimter fan 1450-1483. Tegearre
mei syn sweager Dirk van der Wiel — troud mei Belia van Dorsten! — stifte Egbert
it fraterhûs Sint-Gregorius yn Emmerik.82 It liket my net ûnwierskynlik dat Souke
van Dorsten troch kunde of famylje hearde oer de nije ynsichten fan 'e Moderne
Devoasje en sa ta it beslút kaam nei Diepenveen te gean ynstee fan in kleaster yn
Fryslân te sykjen. Miskien kaam har eigen laach ek út Oerisel; in Frysk komôf fan
har heit liket yn alle gefallen ûnwierskynlik.83 Der sil neier genealogysk ûndersyk
nei de famylje Van Dorsten ûndernommen wurde moatte om dêr fierder mei komme
te kinnen.84
Beslút
De viten út Diepenveen bewize dat der yn 'e fyftjinde ieu froulju yn Fryslân libben
dy't it goed mienden mei de herfoarmings fan 'e Moderne Devoasje. Harren libbensbeskriuwings litte sjen hoe from en ynmoedich se it religieuze libben opnamen.
Sy bleaunen lykwols net yn har eigen streek mar sochten har heil yn Diepenveen yn
Oerisel. Der soe ûndersteld wurde kinne dat it religieuze klimaat yn Fryslân
ûngeunstich wie troch de grutte sosjale en politike ûnrest yn 'e fyftjinde ieu. Mar it
foarbyld fan Nijekleaster, dat herfoarme waard neffens Diepenveensk foarbyld,
lykas alle oare herfoarmingen en stiftingen ûnder ynfloed fan 'e Moderne Devoasje
sprekke soks tsjin. De Juwinga's fan Boalsert doarsten it dochs oan om har dochter
Bauck ûnder te bringen yn Nijkleaster. Wêrom moast Rixt Juwinga dan alhiel nei
Diepenveen?
In definityf antwurd is noch net te leverjen; wol binne der twa wichtige patroanen
oan te wizen. Yn it foarste plak is it fan belang dat Diepenveen, grif oant 1450, in
modelkleaster wie. Koch publisearre koartlyn har ûndersyk nei de sosjale eftergrûnen fan yn kleasters en stiften oan Maas en Rijn yntredende froulju.85 It docht bliken
dat dy kleasters har befolking meastal út in beheinde regio hellen.86 Dat sil it gongbere patroan west ha yn 'e midsieuwen. Utsûnderingen wienen nei alle gedachten
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krekt dy kleasters dy't troch in herfoarming foar koartere of langere tiid in religieus
elan útstrielen dat 'echte' bekearlingen rûnom wei oanluts. It is dúdlik dat
Diepenveen ûnder it bewâld fan Johannes Brinckerinck en Salome Sticken sa'n
funksje ferfolle hat. Stine Tolners, Rixt Juwinga en Souke van Dorsten binne allegear foar 1450 nei Diepenveen gien om dêr geastlik te libjen. It is dêrom wol wis dat
foar alle trije de religieuze motivaasje in wichtige driuwfear west hat.
Al wurdt der yn it susterboek ek wolris in wat oare suggestje oproppen, hillich
fjoer wie net it iennichste dêr't Diepenveen op baarne koe. It kleaster moast wol
rekrutearje út de hegere stannen, om't dêr allinnich de postulantes in goede 'breidsskat' meijûn wurde koe. It gefal Diepenveen lit sjen hoe't sosjale netwurken hjir har
wurking hienen en hoe't ek in herfoarme kleaster him net fan maatskiplike struktueren losmeitsje koe. Neidat de rike en oansjenlike Katharina van Naaldwijk foar
Diepenveen keazen hie, waard se folge troch in ploechje oaninoar besibbe
Hollânske froulju. Dat Souke van Dorsten guon fan har kleasterfreondinnen yn dy
rûnte sykje koe, liedt ta de fraach oft famyljebannen en oare sosjale relaasjes net ek
Souke har kar foar Diepenveen bepaald ha. Har freonskip mei de susters Van der
Beek, dochters fan Griete van Dorsten, wiist der ek op dat, nest in oprjochte bekearing, har 'kontakten' hjir ek fan betsjutting wienen.
Yn it susterboek fan Diepenveen binne sa'n sechstich viten opnommen, wylst it
kleaster op it hichtepunt fan syn rom om 1450 hinne allinnich al 110 koarsusters
telde.87 Dat betsjut dat lang net de libbenswei fan alle geastlike susters fan
Diepenveen yn in vite fêstlein is. Sjoen de stichtsjende bedoelings fan it susterboek
sille ynearsten de meast foarbyldige susters beskreaun wêze. Dochs fait it op dat alle
Hollânske susters dy't Katharina van Naaldwijk nei Diepenveen folgen, allegear in
libbensbeskriuwing krigen ha. It liket derop dat de sosjale rang fan susters ek in kritearium wie om al of net yn it susterboek te kommen. Koch tinkt yn alle gefallen dat
susters út it stedspatrisiaat minder sterk yn it susterboek fertsjintwurdige binne.88
It ûntbrekken fan Rixt Juwinga yn it susterboek kin tsjin dy eftergrûn twa dingen
betsjutte. Yn it foarste plak kin har kleasterlibben net oansprekkend genôch west ha
om it foar de neiteam fêst te lizzen. De twadde mooglikheid is dat har rang te leech
wie. Se hearde yn har eigen lân fansels wol ta de absolute hegerein, mar miskien
foei se tusken bygelyks de adel út Hollân en in figuer as Jutte van Ahuis, abdis fan it
nonnestift yn Vreden, dochs in bytsje wei. Fansels kin ek in kombinaasje fan beide
faktoaren de trochslach jûn ha.
By Souke van Dorsten leit de saak krekt oarsom. Se kaam nei alle gedachten út it
stedspatrisiaat fan Snits, en wie dus net fan 'e allerheechste stân. Dochs krige se in
vite. Souke har foarbyldige wize fan libjen hat dêr grif fan betsjutting west. En wat
soe de ynfloed west hawwe fan de trijetûzen gûne dy't se it kleaster oanbrocht? Dy
grutte skinking joech Souke har goede wize fan libjen ommers noch hiel wat mear
reliëf.
De motivaasje foar it opnimmen fan Stine Tolners yn it susterboek docht tinken
oan dy fan Souke van Dorsten. It susterboek hat nochal wat fan 'e earste susters fan
Diepenveen ferivige, dy't it kleaster noch mei eigen hannen opboud hienen. Stine
Tolners wie ek ien fan dy earste striidsters foar in hillich ideaal, en dat kin in reden
wêze foar har seleksje. Fan respekt foar har maatskiplike rang, in patrisiërsdochter út
Starum, wurdt yn alle gefallen net folie fernommen. Johannes Brinckerinck hâlde
Stine rêstich jierrenlang buten it slot. Wol wiist de vite derop dat Stine Tolners nochal
wat sulver meinaam doe't se yn Diepenveen kaam. Lykas by Souke van Dorsten soe
hjir de kombinaasje fan in grutte mei-jefte en in ynmoedich libben ta it skriuwen fan
har libbensferhaal laat ha kinne.
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De rom fan Stine Tolners riek lykwols fierder as de kleastermuorren fan
Diepenveen. Har plak yn in prosesje mei Zwedera van Rechteren en Jutte van Ahuis
yn it fisioen fan Hendrik Mande út Windesheim bewust soks. As se al fan likefolle
betsjutting wie by de fêstiging fan 'e Moderne Devoasje as dy beide ferneamde susters, dan is dat yn alle gefallen net yn 'e boarnen dokumintearre. Dêrom is it miskien
dochs wol sa dat Hendrik Mande de Starumse koarsuster foaral sa heech achte fanwegen it hillige fjoer dat yn har baarnde.
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66 DV,f. 371r-v.
67 Fan Stine Tolners wurdt ek opmurken dat hja sa'n prachtich Frysk kostúm oanhie (sjoch sitaat yn
tekst). Skynber luts soks yn Oerisel de oandacht.
68 DV,f.371v-372v.
69 Oer de prosedueres om ynklaaiïng en profesje hinne sjoch Van Dijk 1986, 775-783; oersetting en taljochting op s. 368-390.
70 Sjoch har eigen vite (DV, f. 373r-v), en fierder D, f. 190d en DV, f. 413v (vite Stine Groten) en D, f.
174a-b en DV, f. 289r-v (vite Armgert van Lisse).
71 DV,f.374r.
72 DV,f.373r.
73 Ferlykje Kohl, Persoons en Weiier 1980 (Monasticon Windeshemense), 414. Oare rektoaren fan
Diepenveen mei de namme Joost of Jodocus binne net bekend; ferlykje Kohl, Persoons en Weiier
1980,614.
74 Van Dijk 1986,777 r. 48-50 (ferlykje s. 369).
75 Sjoch D, f. 65a-b en DV, f. 156r-v.
76 Har vite fynt men yn D, f. 172b-175b en DV, f. 287r-291 r.
77 D,f. 172denDV,f.287v.
78 D, f. 174d en DV, f. 290v (sjoch ek f. 289v).
79 Sjoch de kombinearre vite fan de susters Beatrix en Truke van der Beek (DV, f. 326r-344r).
80 D, f. 153c-155c en DV, f. 323r-327r.
81 DV,f.326r.
82 Ferlykje W.J. Alberts en M. Ditsche, Fontes historiam domus fratrum Embricensis aperientes.
Teksten en documenten 3,1-XI (Grins 1969). len fan 'e earste bruorren wie Steven ter Beek (†1494),
in neef fan Egbert ter Beek (Alberts en Ditsche 1969, 54-58).
83 Yn 'e Snitser recesboeken komt de namme Van Dorsten net foar. Sjoch M. Oosterhout (ed.), Snitser
recesboeken, 1490-1517 (Assen 1960). Ek út de oare bekende oarkondeboeken binne gjin Snitser Van
Dorstens bekend.
84 Miskien moat sok ûndersyk wol yn Westfalen begjinne; dêr ommers leit it stedsje Dorsten.
85 E.M.F. Koch, De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en
convent, 1200-1600 (Ljouwert/Mechelen 1994).
86 Sjoch Koch 1994, benammen 207-208. It is lykwols al sa dat it wurkgebiet fan in beskaat kleaster of
stift ek troch de maatskiplike stân bepaald wurdt: in heechaadlik stift bestrykt dêrom in gruttere regio.
87 SjochKühler 1914, 103-107.
88 Sjoch E. Koch, 'Het Diepenveense zusterboek' resinsje fan: W. Scheepsma, Hemels verlangen
(Amsterdam 1993), Madoc 8 (1994) 178-180.
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Corpus van de in Friesland gevonden
middeleeuwse zegelstempels
Jan Zijlstra
Het oudste 'archiefstuk' uit Friesland is waarschijnlijk het elders in deze Vrije Fries
besproken Romeinse schrijftafeltje uit de terp Groot-Tolsum ten zuiden van
Franeker. Het bevat een koopakte van een rund en wordt gedateerd in de eerste eeuw
na Christus. Het is het meest sprekende voorbeeld van een document dat niet uit een
archieffonds maar uit de bodem, dus uit een archeologische context, afkomstig is.
Het is letterlijk een archiefstuk uit de bodem en een dergelijke vondst illustreert heel
sprekend het begrip bodemarchief.
In archieven van papier en perkament treft men wel oude zegelstempels aan. Het
zijn matrijzen waarmee de zegelaar zijn zegel in was of lak kon afdrukken om daarmee documenten te bekrachtigen. Het zijn strikt genomen geen archiefstukken,
maar als hulpmiddelen daaraan wel zeer nauw verwant. Ook in de bodem gevonden
exemplaren kunnen praktisch gesproken als archivalia worden beschouwd, waarbij
de vindplaats een belangrijk gegeven vormt.
In Friesland zijn naar verhouding weinig archivalia uit de middeleeuwen bewaard
gebleven en voor middeleeuwse zegelstempels geldt hetzelfde. De bekende Friese
numismaat Jacob Dirks zag dan ook het belang van dergelijke stukken terdege in en
publiceerde in 1895 vijf middeleeuwse zegelstempels, waarvan er vier in de Friese
bodem waren gevonden.
Sinds de tijd van mr. Dirks is een groot aantal nieuwe vondsten gedaan. Vooral na
ca. 1980 zijn er vele stempels boven de grond gekomen. De oorzaak hiervan is het
gebruik van de metaaldetector door vondstenzoekers en amateur-archeologen. Hun
activiteiten hebben er toe geleid dat er enige tientallen middeleeuwse zegelstempels
in Friesland zijn gevonden, waarmee het reeds bestaande corpus aanzienlijk kon
worden uitgebreid.
In deze bijdrage worden alle mij bekende, in de Friese bodem aangetroffen middeleeuwse zegelstempels beschreven, voorzover ze tenminste nog enigszins leesbaar zijn. Dat is om twee redenen de moeite waard. De eerste is dat een groot aantal
van deze stempels informatie geeft over personen, omstandigheden en tijden waarover uit andere bron geen gegevens voorhanden zijn. Hoe klein de brokstukjes informatie ook zijn die ze bieden, alle nieuwe gegevens zijn welkom voor het bronnenarme Friesland van de middeleeuwen. De tweede reden is dat de namen en titels
op de stempels van personen over wie wel iets bekend is, de mogelijkheid bieden de
betrouwbaarheid te toetsen van de bronnen waaruit die reeds bekende informatie
geput werd.
Dat laatste geldt in het bijzonder voor de groep stempels die in de jaren 1984-1986
op het terrein van het voormalige Premonstratenzer klooster Mariendal (Vallis
Sanctae Mariae; gesticht in 1182) te Lidlum werd gedetecteerd. In de onmiddellijke
nabijheid werd veel middeleeuws boekbeslag aangetroffen, én een loden bulla,
zodat het erop lijkt dat de .stempels in 1572, toen het klooster door de geuzen werd
verwoest, met diverse archiefstukken en bibliotheekboeken in een afvalput zijn ge-
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deponeerd. Drie ervan dragen namen van kloosterlingen die we verder ook kennen
uit de Vitae abbatum of Abtenlevens van de Friese kloosters Mariëngaard en Lidlum
van de Lidlumer kanunnik Sibrandus Leo (1528/29-1583). Daarmee vullen ze dit
werk niet alleen aan, maar onderstrepen ze ook de historische waarde ervan.
Alle stempels, zowel de oude als de nieuwe, worden hieronder behandeld in alfabetische volgorde naar het dorpsgebied waarbinnen ze gevonden werden. Zijn ze op
dezelfde vindplaats te voorschijn gekomen of binnen hetzelfde dorpsgebied, dan
worden ze gerangschikt naar persoonsnaam en/of functie. Sommige zijn reeds eerder gepubliceerd, andere waren slechts voorlopig beschreven of zelfs in het geheel
niet. Alle zegels zijn ook afgebeeld. De foto's zijn gemaakt van de afdrukken in
plasticine. Zij laten dus het positief, dat wil zeggen het zegel, en niet het stempel
zien. De stukken zijn gedateerd op grond van informatie uit andere bronnen (bijvoorbeeld uit de bovengenoemde Abtenlevens van Sibrandus Leo), stilistische overwegingen en vergelijkingen met gedateerde stukken van elders ten aanzien van lettertype, vorm en positie van draagoog en handvat, etc. Uitgezonderd de historisch
gefundeerde dateringen zijn ze alle gegeven onder voorbehoud. Omdat de zegels op
ware grootte zijn afgebeeld, is afgezien van een opgave der afmetingen.
Tenslotte dank ik de heren J.A. Mol en P.N. Noomen voor hun aanvullingen en
verbeteringen.
Literatuur en bronnen
Van Buijtenen:
Corpus:
Dirks 1885:
FPU:
FT:
Grafschriften:
Henstra:
Hildebrand:
Indices

Kloosterzegeh:
Van Mieris:
Monasticon:
RAF:
Rietstap:
Van Schaïk:
Schuur:
Sibrandus Leo:
Verhoeven:
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M.P. van Buijtenen, St. Vitus van Oldehove (Utrecht 1950).
Corpus sigillorum Neerlandicorum. De Nederlandse zegels tot 1300
('s-Gravenhage 1937-1940).
J. Dirks, 'Vijf oude zegels', De Vrije Fries 18 (1895) 281-299.
Friesische Papsturkunden, H. Reimers ed. (Leeuwarden 1908).
Friese testamenten tot 1550, G. Verhoeven en J.A. Mol ed. (Leeuwarden
1994).
Grafschriften tussen Flie en Lauwers I, Achtkarspelen, A.L. Heerma van
Voss ed. (Leeuwarden 1950).
K.R. Henstra, 'Zegelstempels uit Burgum', Westerheem 41 (1992) 38-39
B .E. Hildebrand, Svenska sigiller (Stockholm 1862-1867).
M.I. van Soest en Ph. van Hinsbergen, Indices van persoons- en plaatsnamen op de grafelijkheidsrekeningen van Holland, Zeeland en Henegouwen
(Utrecht 1941).
W.A. Beelaerts van Blokland e.a., Nederlandsche kloosterzegels voor
1600, 3 dln. (Den Haag 1935-1952).
Groot charterboek der graaven van Holland en Zeeland en heeren van
Friesland, 4 dln., F. van Mieris ed. (Leiden 1753-1756).
Monasticon Windeshemense III: Niederlände, A.G. Weiier en N.
Geirnaerted. (Brussel 1980) 299-312.
Rijksarchief in Friesland, Leeuwarden.
J.B. Rietstap, Armorial general (planches), 1903-1921.
Remi van Schaïk, Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger
overlevering (Groningen 1985).
J.R.G. Schuur, Leeuwarden voor 1435 (Zutphen 1979).
D.A. Wumkes, Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters
Mariëngaard en Lidlum (Bolsward 1929).
G. Verhoeven, 'De middeleeuwse kerkpatrocinia van Friesland. Een inventaris', Frvske Mammen 8 (1989) 75-108.
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De Vries:
Winsemius:
Van Winter:
Zijlstra:

W. de Vries, Nomina Geographica Neerlandica, dl. VII (Leiden 1930).
P. Winsemius, Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant
(Franeker 1622).
J.M. van Winter, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen
(Arnhem 1962)
J. Zijlstra, Friese bodemvondsten 5: archeologische, historische en
naamkundige aspecten (Leeuwarden 1994)

Bijzondere tekens

O
[]

onduidelijke letter, waarschijnlijk een A
onleesbare letter
oplossing van een afkorting
aanvulling die niet te bewijzen maar wel waarschijnlijk is.

Zegelbeschrijvingen
1.
vindplaats:
vormen materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Friesland
Rond met handvat en oog; brons
Fries Museum inv.nr. M366
A AERT VAN APELTEREN
Schild met geschaakt Andreaskruis
15 de/16de eeuw

vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Friesland
Rond met oog; brons
Jan Zijlstra 1994
S(IGILLVM) GREGORI ED'WA SO
Portret
14de eeuw?

De adellijke familie Van Apeltem was afkomstig uit het gelijknamige
Gelderse dorp, aan de rechterzijde van de Maas, tussen Maas en Waal.
Zie Van Winter (1962), 310. Het wapen is identiek: Rietstap (1903),
plaat LVIII.

.*':C¾S

Dit stuk werd verworven via de antiekhandel. Volgens de verkoper zou
het recentelijk in Friesland gevonden zijn. Nadere bijzonderheden ontbreken echter. Portretzegels kwamen reeds in de oudheid voor en ook
vroeg-middeleeuwse Germaanse en Karolingische vorsten gebruikten
dergelijke zegels. In de Volle en Late Middeleeuwen lieten zowel geestelijken als leken zich soms op hun zegel afbeelden. Overigens is identificatie van de geportretteerde met de op het zegel vermelde persoon niet
altijd zejœr. Vergelijk: Corpus, nrs. 847, 848 en 969.
Te oordelen naar het afkortingsteken heeft men de naam Eduard (of

Wumkes.nl

39

Edward) als Eduward willen spellen. In de Nederlanden kwam deze persoonsnaam in de Middeleeuwen weinig voor. In Friesland droeg de
dochter van de bekende Franeker hoofdeling Sicke Sjaarda de voornaam Edwar of Eedwer: FT, nr. 77. Verder treffen we deze naamsvorm
ten onzent weinig aan. Ook de naam Gregor(is) was hier schaars.

vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Friesland
Rond met handvat en oog; brons
Fries Museum inv.nr. M367-A (1903)
S(IGILLVM) THIERD REISMA
Lelie
14de of begin 15de eeuw
Een vergelijkbaar zegel, van Wyba Jelkasoen
Rensma, mederechter van Utingeradeel, hangt aan een oorkonde uit
1425 (Collectie zegelfoto's RAF, nr. 732).

4.

vindplaats:
vorm en materiaal:

collectie/data:
randschrift'.

voorstelling:

datering:
literatuur:
opmerkingen:
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Achlum/Arum (Franekeradeel)
Rond; geen oog maar een handvat met
een klein contrazegel met gelaat van
Christus.
Fries Museum inv.nr. 1984-V-3
S(IGILLVM) PRIORIS IN LUDINGKIRKA = zegel van de prior
in Ludingakerke.
Onder baldakijn borstbeeld van heilige (bisschop?) met mijter, boek en kromstaf, rechts kleine menselijke figuur
(bedelaar?) met sterren op de achtergrond, links een plant met bloemen.
15de/16de eeuw, vermoedelijk na de aansluiting van dit klooster bij de
congregatie van Windesheim (1429).
Verg. FT, p. 466 (zegel van prior Nicolaus uit 1507). Zie ook
Monasticon Windeshemense III, p. 305.
De in 1157 gestichte abdij van de reguliere kanunniken van St.
Augustinus te Ludingakerke was gewijd aan St. Martinus. Het klooster
werd in 1429 opgenomen in de congregatie van Windesheim en verkreeg toen de status van priorij.
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5.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

vindplaats:

vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:

voorstelling:

Achlum (Franekeradeel)
Schildvormig met oog; brons
G.J. Suierveld 1985.
S(IGILLVM) JACOBIOLDESTEDINC
Waarschijnlijk drie Jacobsstaven
(toespeling op de naam Jacobus?)
14de eeuw of later.
Dit stempel zou qua vorm en lettertype in de
13de eeuw geplaatst kunnen worden, hoewel de
positie van het oog op een latere tijd wijst. De afbeelding van de
Jacobsstaven (als het dat zijn) vormt echter een contra-indicatie. De
Jacobsstaf, waarvan een beschrijving uit 1328 bekend is, werd in de astronomie en later in de landmeetkunde gebruikt. Eerst in de 16e eeuw
zou het als navigatie-instrument ingang hebben gevonden, waarbij in
plaats van één, meerdere dwarsstaven of kruishouten van verschillende
lengte werden gebruikt. De Jacobsstaven op het zegel hebben alle drie
dwarsstaven, hetgeen dus moet wijzen op een later ontstaan.
Voorzichtigheid is echter geboden; over middeleeuwse wetenschappelijke instrumenten is relatief weinig bekend. Bovendien staat niet met
zekerheid vast dat het hier om Jacobsstaven gaat. Mocht uiteindelijk
blijken dat het stempel bijvoorbeeld uit de 16de eeuw dateert, dan heeft
het een sterk historiserend karakter. De familienaam (of plaatsnaam?)
OLDESTEDINC heb ik niet teruggevonden. De tweede stam, STEDINC, kwam als familienaam in de middeleeuwen wel voor (zie Van
Soest en Hinsbergen, Indices grafelijkheidsrekeningen). Hoewel het
stempel enigszins grof is gesneden, is er geen reden om aan de authenticiteit te twijfelen. Inzake middeleeuwse kunstnijverheidsprodukten bestaan soms grote verschillen in kwaliteit en stijl. Het stuk heeft een
goede vondstpatina en ook de betrouwbaarheid van de melding is niet in
het geding.

Aldtsjerk (Tytsjerksteradiel): terrein
voormalig
Premonstratenzerinnenklooster
Bethlehem.
Spitsovaal met oog; brons
Fries Museum, inv.nr. M421-a (1882)
S(IGILLVM) LIUDONIS SACERDOTIS DE LIWERT = zegel van
Liudo, priester van Leeuwarden.
Priester met miskelk op altaar, waarboven de. vinger- of hand Gods (digitos Dei).
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datering:
literatuur:
opmerkingen:

13 de eeuw
J. Dirks, in: Verslag Fries Genootschap 1882/1883, p. 22-25; Dirks,
286-287; Van Buijtenen, 47; Schuur, 122.
In een oorkonde van 1285 wordt een persona (pastoor) Ludo te
Leeuwarden als overleden vermeld. Van Buijtenen verdedigde de echtheid van deze oorkonde, mede op grond van het bestaan van dit zegelstempel. Wij volgen hem hier in deze identificatie. Ludo of Liudo had
samen met een zekere Eppo het pastoraat in Leeuwarden en overleed in
of kort voor 1285.

7.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:

voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:
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Baijum (Littenseradeel)
Spitsovaal met oog; brons
Fries Museum inv.nr. M420
SIGILLVM PERSONAE IN
WINZ(V)M = zegel van de pastoor in
Winsum.
De H. Maria met het kind Jezus, waarvoor knielend een geestelijke.
14de eeuw
Dirks, 284-286 ; Sibrandus Leo, XXVIXXVII; Kloosterzegels II, nr. 402.
De parochiekerk van Winsum viel onder het patronaat van de abt van Lidlum. Er staat in Winzum
en niet de Winzum, zodat als zeker kan worden aangenomen dat de persona (= pastoor) er ook "stond" en niet slechts afkomstig was uit dat
dorp. Overigens blijkt dat ook uit het ontbreken van een persoonsnaam.
Het is een ambtszegel en kan in beginsel door meerdere pastoors van dat
dorp zijn gebruikt.

Beetgum (Menaldumadeel): Hemmema
Rond met handvat; oog afgebroken; brons
Jan Zijlstra 1985
S(IGILLVM) IORDANI DE SEHVSEN
Huismerk
14de/15deeeuw
Zijlstra, nr. 119
Wellicht is met Sehusen het Pruisische Seehauzen bedoeld. De naam
Jordanus wijst eveneens naar Duitsland, al komt hij ook in OostNederland voor. Op Nederlandse zegels van voor 1300 treffen we weinig huismerken aan (Corpus). In Zweden zijn ze wel bekend
(Hildebrand). De meeste dateren overigens uit de 14de eeuw en later.
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9.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Boksum (Menaldumadeel)
rond met handvat en oog; brons
G.A. Brongers
S(IGILLVM) JONGE GHISELINDE
PREIDERE
Kerk- of poortgebouw
13de of 14de eeuw
Zekere Gijselijn (Ghiselinus) Preidre was in
1292 schepen van Aardenburg in Zeeuws Vlaanderen. Op zijn zegel
staat een kerkgebouw afgebeeld (Corpus, nr. 1133). Gezien de overeenkomst in naam en zegelbeeld mag verwantschap tussen de jonge
Giselinde van het stempel en Gijselijn uit Aardenburg als zeker worden
aangenomen. Het is zelfs niet uitgesloten dat het om dezelfde persoon
gaat.

10.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:

voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Burgum; Barraconvent of Bergklooster
(Tytsjerksteradiel)
Rond met handvat en oog; brons
Gosse van der Veen 1987
S(IGILLVM) ARNOLDI PERSO(NAE)
= zegel van Arnold persoon (= pastoor)....
Wapenschild in gothische omlijsting. In het
schild drie horizontale banen met ruiten.
14de of vroege 15de eeuw
Henstra, 'Zegelstempels Burgum'.
Uit de tweede helft van de 15de eeuw is een Bergumer pastoor bekend
met de naam Arend, Arnt (Arnoldus). Zijn zegel is echter geheel anders
zodat het nauwelijks om dezelfde kan gaan (Collectie zegelfoto's RAF,
nrs. 805, 812 en 834). Het laatste gedeelte van het randschrift is moeilijk
leesbaar. Het wapen lijkt veel op dat van de heren van Almelo, onder
wie ook een Arnold.
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11.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:

voorstelling:

datering:
literatuur:
opmerkingen:

Dongjum (Franekeradeel):
Goslingastate
Spitsovaal met oog; brons
Jan Zijlstra 1987
P(RESB YTERO) JACOBO VIGILA
VIRGO MARIA PIA = priester Jacob:
de vrome maagd Maria wake over hem
De heilige maagd met Christuskind
links, geflankeerd door twee vliegende
engelen met wierookvat. Daaronder
in driepas of nis een priester voor altaar met miskelk.
13de eeuw
"^0"
Zijlstra, nr. 115
Dit zegel vertoont grote overeenkomst met het zegel van Wouter, proost
van het kapittel van St. Marie te Utrecht dat aan een oorkonde uit 1247
hangt (Corpus, nr. 193). Ook de plaatsing van het oog van het stempel
wijst op de 13de eeuw.

12.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:

voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Dronrijp (Menaldumadeel):
Hibmaterp
Rond met handvat en oog; brons
Fries Museum, inv.nr. M2202 (1921)
S(IGILLVM) U1CKO BRUCEHANER
= zegel van Ulcko (of Uicko) Brucehaner
(of Brulehauer?).
Wapenschild met attributen (gereedschap-•«»•pen) in een configuratie die aan een huismerk doet denken.
15de of vroege 16de eeuw
De inventariskaart van het F.M. geeft als transcriptie: S' ULCHO BEN
SCHAVER. Het stempel heeft waarschijnlijk toebehoord aan een ambachtsman of koopman.

13.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
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Engelum (Menaldumadeel)
Rond met handvat en oog; brons
Jan Zijlstra 1991
S(IGILLVM) PEIIER ANDELA
Schild met drie Florentijnse lelies en drie
sterren,
14de of vroege 15de eeuw
Zijlstra, nr. 116
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opmerkingen:

De Andela's of Andla's waren een adellijk geslacht uit Ried. De 14de
abt van Mariëndal te Lidlum, Godefridus Andla (1336-1347), stamde
uit deze familie. Het wapen van Peiier Andela wijkt echter af van dat
van de Andela's uit Ried. Het verschilt ook van dat van Mamma
Andella, mederechter van Leeuwarderadeel (1402), met daarop een pelikaan (Collectie zegelfoto's RAF, nr. 1176). Men bedenke daarbij wel
dat de Friese familiewapens eerst in 15 de eeuw hun vaste 'vorm' kregen.

14.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Franeker/Hitsum (Franekeradeel)
Rond met handvat en oog; brons
Jan Zijlstra 1989
S(IGILLVM) WILLAME DU HAION
Schild met daarin de letter M waar doorheen een diagonale balk.
15de eeuw
Zijlstra, nr. 118
Een familie Du Hayon is bekend uit Vlaanderen. Haar wapen heeft een
diagonale balk over het schild, echter in omgekeerde richting ten opzichte van dit zegel (Rietstap, pi. CLXIV).

15.
vindplaats:

vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Haskerdijken (Skarsterlân): terrein voormali
klooster
Haskerconvent, van de orde der Reguliere
Kanunniken
van St. Augustinus
Spitsovaal met oog; brons
Particuliere verzameling
SIGII(L)LV(M)...
Priester of heilige met ster
Eerste helft 13 de eeuw
De conserveringstoestand van dit
stempel is bijzonder slecht. Tijdens het
reinigen schilferden nog delen van het
oppervlak af. Het is echter een vroeg stuk, 1
geen onder meer blijkt uit de verticale stand van
het oog (in de lengte-as van het zegel). Ook de vindplaats is belangwekkend, omdat hier van ca. 1225 tot zijn dood in 1231 de Mariëngaarder
kloosterling en kluizenaar Dodo verbleef. Op deze plaats werd na
Dodo's overlijden het klooster Maria Rozendal, alias Haskerconvent,
gesticht, dat behoorde tot de orde der Reguliere Kanunniken van St.
Augustinus. De vinder vertelde dat hij tijdens de reiniging en de daarop
volgende poging tot lezen in een zekere staat van opwinding verkeerde
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en vurig hoopte zoiets als 'Dodonis de Hascha' in het randschrift te ontcijferen. Helaas blijkt het stuk grotendeels onleesbaar, al dateert het ongetwijfeld uit de tijd van - of kort na Dodo van Haske.
Bij wijze van uitzondering is in dit geval het originele stempel afgebeeld
omdat het maken van een redelijke afdruk niet mogelijk bleek.

16.
vindplaats:

vorm en materiaal.'
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Haskerdijken (Skarsterlân): terrein
voormalig klooster Haskerconvent, van
de orde der Reguliere Kanunniken van
St. Augustinus
Rond met handvat en oog; brons
Particuliere verzameling
WILLEM STUSBELER
Huismerk
Laat 14de eeuw, 15de eeuw
Het huismerk heeft ongeveer de vorm van een sleutel, maar de greep is
toch te afwijkend om het als zodanig te beschouwen.

17.
vindplaats:

vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:
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Haskerdijken (Skarsterlân): terrein
voormalig klooster Haskerconvent,
van de orde der Reguliere
Kanunniken van St. Augustinus
Rond met handvat en oog; lood-tin
Particuliere collectie
Onleesbaar
Drie schelpen (?) in een schild
Waarschijnlijk 16de eeuw
De conserveringstoestand en daarmee de leesbaarheid van dit stempel
laat zeer te wensen over. Er valt geen zinnige tekst meer uit het randschrift te destilleren. Hoewel lood-tin als materiaal vooral in vroege zegelstempels voorkomt, is dit stuk, gezien het lettertype, vermoedelijk
niet ouder en eerder jonger dan het midden van de 15de eeuw. Het handvat/oog is van een jonger type dat veel in Zuid- en Midden Nederland
wordt gevonden.
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18.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:

voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Hurdegaryp (Tytsjerksteradiel)
Rond met handvat en oog; zilver
Tj. Groothof
S(IGILLVM) FRATRIS ALLARDI DE
DOCKVM = zegel van broeder Allardus
van Dokkum.
Heraldische lelie binnen cirkel. Daaromheen een gotische zespas met
zes sterren.
14de eeuw
Er is een prior Alardus van Dokkum bekend. Hij was een naaste medewerker van de in 1175 gestorven Fredericus van Hallum, stichter van
het Premonstratenzer klooster Mariëngaarde. Stilistisch gezien moet het
zegelstempel echter in de 14de eeuw, of op zijn vroegst in de tweede
helft van de 13de eeuw geplaatst worden, zodat vereenzelviging met bovengenoemde prior uitgesloten is.
Het stempel is klein maar relatief kostbaar uitgevoerd in zilver, en verfijnd gesneden en gegraveerd. Ook het oog, in de vorm van een driepas,
is fraai, zorgvuldig en gedetailleerd afgewerkt. Zoals bij de meeste
stempels met handvat (óók bij de hier beschreven, in Friesland gevonden exemplaren) is op de achterkant of bovenkant een sterretje aangebracht om de juiste stand voor het zegelen te kunnen bepalen. De ornamentiek rond de voorstelling (lelie), met name de zespas, is
waarschijnlijk ontleend aan voorbeelden uit de architectuur. Het voorwerp dat rond 1982 werd gevonden, is door de eigenaar in bruikleen afgestaan aan het streekmuseum Tytsjerksteradiel in Burgum, waar het
ook te bezichtigen is.

19.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
opmerkingen:

Kimswerd (Wûnseradiel)
Rond met handvat en oog; brons
M. v.d. Avoort
S(IGILLVM) PO...A OSSINGA
Dubbele adelaar
14de-15 de eeuw
Wellicht is Ossinga een vorm van de Friese
familienaam Osinga. De voornaam is onleesbaar
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20.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift.'
voorstelling:

datering:
literatuur:
opmerkingen:

Kollum (Kollumerland en
Nieuwkruisland)
Rond met handvat en oog; brons
D. Dijs
S(IGILLVM) EPPONIS HELMERZI
Heilige te paard. De figuur draagt een
vaan en een schild waarop een kruis. Een
nimbus omgeeft zijn hoofd.
13de-14de eeuw
De naam Eppo kwam in Friesland tijdens de Late Middeleeuwen veelvuldig voor, in diverse vormen. Een voorbeeld biedt het bekende sarcofaagdeksel uit Rinsumageest van de jongeling Eppo, gedateerd op 1341.
'Helmerzi' is waarschijnlijk een patroniem, van de tweestammige
Germaanse naam Heimer of Helmar (verg. Jelmer; Gelmer).

21.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:

oorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland
Rond met handvat en oog; brons
Fries Museum, inv.nr. M367 (1881)
S(IGILLVM) HENNIIC ULRONTSOEN = zegel van Henric(?) Ulbrand of
01brandszoon(?).
Wapenschild met lelie en twee sterren
binnen gotische omraming
15de/16deeeuw
Het stuk is zeer gaaf bewaard gebleven maar niettemin moeilijk te
lezen. Men bedenke dat fouten en vergissingen bij middeleeuwse stempelsnijders zeer vaak voorkwamen. De inventariskaart van het Fries
Museum geeft S(IGILLVM) HE
ORITSSOEN.

22.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:
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Kollum (Kollumerland en
Nieuwkruisland), omgeving
Rond met handvat en oog; zilver
D. Dijs
SIGILLV(M) SICCO HARCUMA
Schild waarin dubbele adelaar
15de eeuw
Harkema is een veel voorkomende familienaam in laat-middeleeuws
Achtkarspelen en Kollumerland. De stichter van Buweklooster (ca.
1249) onder Harkema Opeinde heette Buwe Harkema. Een Sicko
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Herkama wordt genoemd in een pausoorkonde uit 1419 (FPU, p. 79).
Verder is op de lijst van edelen die in 1505 hertog Georg van Saksen
trouw beloofd hebben, sprake van Sicke Herckama kinderen onder de
edelen van KoUumerland (Winsemius, f. 402). Het ligt wel voor de hand
om aan te nemen dat deze Sicke een nazaat van bovengenoemde Sicko
is geweest. Verg. Grafschriften Achtkarspelen, passim.
De zegeldrager moet een vermogend man zijn geweest. Het feit dat zijn
zegelstempel van zilver is, duidt op grote welstand. Middeleeuwse particuliere zegelstempels van zilver zijn uiterst zeldzaam.

23.
Kollum (KoUumerland en Nieuwkruisland),
wijde omgeving (?)
vorm en materiaal: Spitsovaal met oog; brons
collectie/data:
D. Dijs
randschrift:
S(IGILLVUM) FR(AT)RIS IOH(ANNIS)
DEBE....IUNIORIS OF....S ...VG =
zegel van broeder Johannes van (Bedum?),
jonge...
voorstelling:
Heilige, vermoedelijk St. Walfridus, met
schop, barrevoets en ascetisch gekleed, staande
voor of naast een boom, met rechts een knielende figuur. Onder, een nis
met knielende priester. Voor de attributen van Walfridus, zie: Van
Schaïk.
Eerste helft 14de eeuw
datering:
literatuur:
opmerkingen:
Over het geheel genomen is dit stempel in redelijke staat maar het vertoont aan de top (bovenspits) een gietgal of aangevreten plek. Verder
lijk het erop dat de tekst op een paar plaatsen verbeterd of aangepast is,
met name achter de naam IOHANNES DE, waardoor dit gedeelte onleesbaar is geworden. Het gaat daarbij om de naam van de plaats van
herkomst van de bewuste geestelijke. Het eind van het randschrift is al
even moeilijk te ontcijferen. Het voorwerp is mogelijk te hard gereinigd
waardoor het oorspronkelijk oppervlak en de patina verloren gingen en
verlies van scherpte is opgetreden. Overigens kan dit effect ook door
bodemzuren zijn ontstaan. Omdat de eigenaar een zelfstandig zegelende
kloosterling (frater) is geweest, zouden we kunnen denken aan een in de
zielzorg werkzame broeder van een 'actieve' orde als die van de
Premonstrenzers of de Augustijner koorheren.
De voorstelling is iconografisch interessant. Vrij zeker is de heilige
Walfridus van Bedum afgebeeld: voorzover ik weet de enige heilige die
een schop als attribuut had. Wel zijn er afbeeldingen bekend van
Christus en van Adam met een schop. Walfridus, die in de 10de of 11de
eeuw in Bedum woonde, werd volgens de traditie samen met zijn zoon
Radfridus gedood door de Noormannen. Hij zou dijken hebben aangelegd en veel moerasland en bos (gesymboliseerd door de boom?) hebben ontgennen. Wellicht was de eigenaar van het zegelstempel afkomstig uit Bedum. Voorzover het randschrift leesbaar is, sluit het die
vindplaats:
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mogelijkheid niet uit. Het is in dit verband jammer dat de exacte vindplaats van dit stuk niet meer achterhaald kon worden.

24.

vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

50

Kubaard (Littenseradeel)
Spitsovaal met oog; brons
Fries Museuminv.nr. Dl361 (1909).
S(IGILLVM) THIARDIFOLKERI
IAYDELIS of IAURELIS
Rad en zwaard
14de eeuw
Verslag Fries Genootschap 1908/1909, p.
48, nr. 1361.
Lezing en duiding van het laatste woord of
tekstdeel zijn problematisch. Gezien het ontbreken van een interpunctie zou er één woord staan, maar punten of andere
leestekens werden ook wel eens weggelaten. Aan de letter A ontbreekt
het dwarsstreepje, de Griekse Y zou eventueel als een U kunnen worden
gelezen en de D is niet congruent aan de D van THIARDI. In strijklicht
kan men een R lezen. De transcriptie in boven genoemd verslag luidt:
I(N)AUDELIS. De inventaris van het museum geeft: IN YDELIS.
Beide lezingen gaan dus uit van twee woorden. Ze worden gegeven zonder verklaring. In het verslag wordt de A als zodanig gelezen en de Y als
een U geïnterpreteerd, dit omdat de Y op middeleeuwse zegels zelden
voorkomt (voor een uitzondering zie de zegels van Gijsbert uten Goye
(Corpus, nr. 879). De inventaris leest voor de A een N en verwerpt kennelijk de substitutie van de Y door een U zoals in het verslag. Overigens
zijn in beide gevallen vraagtekens tussengevoegd. Als één woord gelezen zou er eventueel IAURELIS kunnen staan, waarin met wat goede
wil het toponymisch element Joure of Hiaure, een der vormen daarvan
of de persoonsnaam Jorre te herkennen valt. Dat is ook het geval met
Jorum of Joarum, de naam van een oude stemdragende boerderij annex
terp bij Kubaard. Een andere mogelijkheid is ten slotte: IN AYDELIS
op basis van het toponymisch element Adelen (ook Aydelen).
De afgebeelde voorwerpen rad en zwaard worden doorgaans als attributen van de H. Cafharina gezien maar ook wel eens als symbolen van
rechtsmacht en bescherming. Verg. het zegel van Drechterland
(Westfriesland) uit 1299 (Corpus, nr. 558) en het wapen van de vroegere gemeente Schoterland. Zie over dat laatste wapen het artikel van A.S.
Miedema in het Nieuwsblad van Friesland van 29 januari en 3 februari
1937.
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25.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:

randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Lichtaard (Ferwerderadeel)
Spitsovaal; geen oog; lood
Fries Museum, inv.nr. M2228 (arch.nr.
165-44); vroeger collectie A. Verleur,
1921.
AILGERUS SACERDOS = Ailgerus
priester.
Centrale ster waaromheen ornamenten.
12de eeuw (?)
Dit zegelstempel is een van de oudste die in
Friesland zijn gevonden. Evenals het zegel van de kanunnik Lambertus
uit Lidlum is het van lood, wat op zich een vroege datering mogelijk
maakt (Dirks, 283-284). Verder wijzen de stijl, de afbeelding en het ontbreken van een oog en van de aanduiding zegel (S' van SIGILLVM) in
het randschrift op een hoge ouderdom.

26.
vindplaats:

Lidlum (Franekeradeel): terrein voormaligi
Premonstratenzer abdij
vorm en materiaal: Spitsovaal met oog; brons
collectie/data:
Jan Zijlstra 1986
randschrift:
S(IGILLVM) AB(BAT)IS WALILIS
S(AN)C(T)E MARIE = zegel van de
abt van Marièndal (Vallis is verkeerd geschreven).
voorstelling:
Johannes de Doper met lam Gods in gotische nis en architectuur. Daaronder
een knielende abt met kromstaf.
datering:
14de eeuw
Zijlstra, nr. 106
literatuur:
Dit is het ambtszegel van de (een) abt van Lidlum.
opmerkingen:

27.
vindplaats:

Lidlum (Franekeradeel): terrein voormalige Premonstratenzer abdij
vorm en materiaal: Spitsovaal met oog; brons (doorboord c.q. onbruikbaar gemaakt)
Jan Zijlstra 1985
collectie/data:
randschrift:
S(IGILLVM) DODICONIS CL(ER)ICI
DE HVERM = Zegel van Dodico,
geestelijke (clericus) van Hoorn (of
van Wierum)
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voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Adelaar
13de eeuw
Zijlstra, nr. 101
Voor de lokalisatie van HVERM kunnen we, als we ons beperken tot de
kring van parochies rondom het klooster Lidlum, twee kanten op. De
ene is dat het gaat om Hoorn op Terschelling, waar de abt van Lidlum
sinds de 13de eeuw een van zijn kanunniken als pastoor mocht aanstellen (Sibrandus Leo, 39, 61 en 62). Het kerkje was gewijd aan Johannes
(Verhoeven, 'Kerkpatrocinia', 102-103). Mocht de relatie juist zijn, dan
zou het zegelbeeld (adelaar) betrekking kunnen hebben op Johannes de
Evangelist (wiens symbool het is). Voor Hoorn op Terschelling zijn
geen middeleeuwse vormen geattesteerd. De Vries, p. 74, signaleert dat
de plaatsnaam wel met een m op het eind is geschreven.
Een andere mogelijkheid is dat HVERM staat voor HWERUM =>
Werum => Lutkewierum, waar Lidlum eveneens sinds de 13 de eeuw
pastoor mocht aanstellen (Sibrandus Leo, 39).

28.
vindplaats:
vorm en materiaal:

collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Lidlum (Franekeradeel): terrein
voormalige Premonstratenzer abdij
Rond met handvat en oog; rand deels
uitgebroken, wellicht om het onbruikbaar te maken; brons.
Jan Zijlstra 1985
(JOHA)NNIS DE MENNALDUM
Wapenschild waarin lelie met twee sterren
ca. 1380
Zijlstra, nr. 105
Johannis van Menaldum wordt genoemd in de Vitae Abbatum van
Sibrandus Leo (p. 55). Hij was kanunnik van Lidlum en pastoor in
Menaldum ten tijde van abt Wybrandus II (1369-1384). Hij werd gekozen als proost van Vinea Domini te Pingjum maar aanvaardde de benoeming niet, omdat hij liever pastoor in Menaldum bleef. Zelfs de abt kon
hem niet overhalen. Wellicht is het stempel na zijn dood in het archief
van Lidlum terecht gekomen.

29.
vindplaats:

Lidlum (Franekeradeel): terrein voormalige Premonstratenzer abdij
vorm en materiaal: Spitsovaal met oog; brons
collectie/data:
Jan Zijlstra 1984
randschrift:
S(IGILLVM) KEPONIS CANONICI
VALL(IS) S(ANCTE) M(ARIE) DE
WEDU(M) = zegel van Keimpe, kanunnik van Mariëndal, (afkomstig) van
Weidum.

52
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voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Maria met kind, waaronder priester voor altaar.
ca. 1325
Zijlstra, nr. 102
Keimpe van Weidum was pastoor in Oosterzee bij Lemmer en kanunnik
van Mariëndal. Nadat de 12de abt, Eelco Liauckema, in 1332 door conversen (lekebroeders) in de uithof Ter Poorte bij Boksum was doodgeslagen werd Keimpe tot abt gekozen. Op het klooster rustte een smet en
Keimpe had grote moeite de erkenning van de bisschop te verkrijgen.
Vele tegenslagen vielen hem ten deel, waaronder een brand die het
klooster deels verwoestte. Hij overleed in 1336. Omdat Keimpe in het
randschrift slechts kanunnik wordt genoemd, dateert het stempel waarschijnlijk uit de tijd voor zijn verkiezing tot abt. Zijn leven wordt beschreven door Sibrandus Leo in diens Vitae Abbatum (p. 48-50).

30.

vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:

voorstelling:

datering:
literatuur:
opmerkingen:

Lidlum (Franekeradeel): terrein
voormalige Premonstratenzer abdij
Spitsovaal met oog; lood
Fries Museum, inv.nr. M418(1850)
r > » T^i . ^ - - —
SIGILLVM LAMBERTICANONICI
DE V(ALL)I(S) S(ANCTE) MAR(IE)
= zegel van Lambert, kanunnik van
Mariëndal.
Lelie geflankeerd door halve maan en
zon in de vorm van een achtpuntige
ster en twee sterren.
12de eeuw
Dirks, 283-284.
Volgens Dirks betreft het hier het zegel van de in de Vitae abbatum van
Sibrandus Leo vermelde eerste proost van Mariëndal, Lambertus.
Deze Lambertus was omstreeks 1180 gezonden door Gerbrandus, abt
van het in 1157 gestichte Ludingakerk, om het in oprichting zijnde of
pas gestichte Mariëndal te Lidlum te begeleiden. In 1182 verwisselde
Mariëndal de orde van de Augustijner koorheren voor die van Premontré
(daarbij gesteund door het klooster Mariëngaarde te Hallum) en dat jaar
geldt als stichtings jaar. De positie van Lambertus tijdens deze verandering is onbekend.
Dirks begreep het slot van het randschrift (DE VISMAR) als: afkomstig
van Wismar (Wendische Hanzestad, Duitsland). De letter VISMAR kunnen echter heel goed opgelost worden als V(ALL)I(S) S(ANCTE)
MAR(IE). De identificatie van de Lambertus van het zegel met de gelijknamige proost van Mariëndal krijgt daardoor een steviger basis. Het
stempel kan ook qua stijl, vorm en materiaal heel goed in de 12e eeuw
worden geplaatst. Tenslotte vermoedde Dirks dat het stempel met het
lichaam van Lambertus begraven zou zijn. Het stuk werd echter gevonden in de Lidlumer terp, terwijl het eerste klooster (Vetus Vallis) ten
noorden van Lidlum lag en de gemeenschap pas in 1234 daarheen werd
verplaatst. Het is niet erg waarschijnlijk dat proost Lambertus toen nog
leefde, dus een begraving zoals Dirks veronderstelde is niet aannemelijk.
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31.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:

voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Lidlum (Franekeradeel): terrein voormalige
.«'•o?-,
Premonstratenzer abdij
Spitsovaal met oog; brons
Jan Zijlstra 1984
S(IGILLVM) FRATRIS PAULI
CANONICI = zegel van broeder Paulus
kanunnik.
Lam Gods
14de eeuw
_
Zijlstra, nr. 104
Van deze Paulus is verder niets bekend; Sibrandus Leo vermeldt met betrekking tot Lidlum geen Paulus. De 26ste abt van Mariëngaarde te
Hallum heette Paulus Boecholt (1506-1533), maar deze komt niet in
aanmerking, onder andere omdat het stempel duidelijk ouder is.

mJJA

32.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Lidlum (Frankeradeel): terrein voormalige
Premonstratenzer abdij
Rond met oog; brons
Jan Zijlstra 1985
S(IGILLVM) WIBRADI DE VEDEM =
zegel van Wibrandus van Weidum.
Twee vogels; verg. Corpus, nr. 90.
ca. 1340
Zijlstra, nr. 103
Wibrand (Wobbinga) van Weidum was de 15de abt van Mariëndal
(1347-1351). Waarschijn lijk dateert het stempel uit de periode voor dat
hij tot abt werd gekozen. Zijn leven wordt beschreven in de Vitae abbatum van Sibrandus Leo (p. 51-52).

33.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:
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Lidlum (Franekeradeel): terrein voormalige
Premonstratenzer abdij
Rond; oog afgebroken; brons
G.J. Suierveldl994
Driepas met in de hoeken maskerachtige menselijke gezichten.
Voor 1400
Dit kleine zegel is kennelijk een contrazegel. De drie menselijke gezichten (op de foto nauwelijks zichtbaar) in de binnenhoeken van de driepas
zijn qua stijl nogal archaïsch; ze doen denken aan Vikingkunst. De spitse driepas wijst echter eerder naar de gothiek. Hoe dan ook, het stichtingsjaar van het klooster (ca. 1180-1182) is een terminus postquam,
omdat verband met het klooster welhaast zeker is.
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34.

vindplaats:

vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Ludingakerke (Franekeradeel): terrein
voormalig klooster van de orde der
Reguliere kanunniken van St.
Augustinus.
Rond met oog; brons
Jan Zijlstra 1990
S(IGILLVM) PLORIS ROIDS = zegel
van Ploris (Floris?) Roids of Roins.
Alfakruis of huismerk.
14de eeuw
Als hier een alfakruis is bedoeld dan is Ploris of Floris wellicht een
geestelijke geweest. In geval van een huismerk moet men eerder denken
aan een koopman of ambachtsman.

35.

vindplaats:
vormen materiaal:
collectie/data:
randschrift:

voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Menaldum (Menaldumadeel): Orxmastate
Rond met handvat en oog; brons
Fries Museum, inv.nr. M1420bis (1912)
S(IGILLVM) OBEL POI' PYNG' BL =
zegel van OBEL ... ? (eventueel OGEL
...).
Wapenschild waarin kruisboog en sterren
(?)
15 de eeuw
Het randschrift is onduidelijk en moeilijk leesbaar. De inventaris van
het Fries Museum vermeldt geen transcriptie.

36.
vindplaats:
vorm en materiaal:

collectie/data:
randschrift:

voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Oldekerk (prov. Groningen, Westerkwartier v
bij klokkestoel.
Spitsovaal met oog. Op de keerzijde
onder het oog een voorstelling: van
een dier (hond of lam?) in positief;
lood- tinlegering.
Gosse van der Veen 1987
S(IGILLVM) EIB(ER)TI PLEBANI D(E) COLL(VM) = zegel van
Eibert, pastoor van Kollum.
Twee vogels waartussen een rank.
ca. 1300
De afgebeelde vogels lijken ooivaars te zijn.

Wumkes.nl

55

Het vogelmotief komt veel voor op priesterzegels. Soms is er een toespeling op de naam zoals bij de geestelijke Daniël van Duvenee (1260)
op wiens zegel twee duiven zijn afgebeeld (Corpus, nr. 346). Zie bijvoorbeeld ook Corpus, nr. 358 met een zegel van Gozewijn Pauw of
Pauli, warop twee pauwen staan afgebeeld. Een 'sprekend' wapen dus.
De ooievaars op het zegel van Eibert laten wellicht iets dergelijks zien.
Eibert of Eiber (Gr. Aibert) is een Fries-Gronings woord voor ooievaar.
Als deze visie juist is dan is er een aanwijzing dat in de volle middeleeuwen het woord Eiber(t) voor ooievaar reeds bestond.
Het stempel hoort strikt genomen niet in deze registratie thuis omdat het
buiten de provinciegrenzen werd gevonden. Ik heb het hier toch opgenomen omdat het vermoedelijk op een Friese geestelijke betrekking
heeft.

37
vindplaats:

vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:
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Pingjum (Wûnseradiel): terrein voormalig Premonstratenzer klooster
Vinea Domini, ook wel genaamd 't
Zand.
Spitsovaal, fragment; brons
I. Boonstra
... ABBATIS S(AN)C(T)I ODULF ...:
de abt van Sint Odulfus
Staande figuur (geestelijke?)
13 de-14de eeuw
Dit zegelstempel is zeer waarschijnlijk afkomstig van de abt van de St.
Odulfusabdij bij Staveren, van de orde der Benedictijnen. Vergelijk het
conventszegel van dit klooster bij Beelaerts van Blokland,
Kloosterzegels, I, p. 43, nr. 60, waarvan het randschrift luidt: SIGILLVM MONASTERII S(AN)C(T)I ODULFI IN STAVRON uit 1383,
waarbij Sancti is afgekort tot SCI zoals in het onderhavige stuk.
Leestekens zoals punten en komma' s ontbreken, uitgezonder één onzekere komma.
Het is een raadsel hoe het zegelstempel van een Benedictijnse abt terecht kan komen op het terrein van een Premonstratenzer klooster. De
fragmentering wijst op het opzettelijk onbruikbaar maken, zodat het niet
aannemelijk is dat het stempel per ongeluk verloren is gegaan bij een al
dan niet toevallig bezoek.
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38.
vindplaats:

Pingjum (Wûnseradiel): terrein voormali~
Premonstratenzer klooster Vinea
Domini, ook wel genaamd 't Zand.
vorm en materiaal: Spitsovaal; handvat en oog afgebroken; deels platgehamerd en daardoor
onbruikbaar gemaakt; koper met spo
ren van verzilvering.
Jan Zijlstra 1990
collectie/data:
randschrift:
SIGILVM PREPOSITUS VINEE
D(OMI)NI IN TANDIS = Zegel van
de proost van Vinea Domini in 't
Zand.
voorstelling:
Heilige in nis met gotische architectuur.
datering:
15de eeuw
literatuur:
Zijlstra, nr. 107
opmerkingen:
Dit is het ambtszegel van de proost van het
aan St. Nicolaas gewijde klooster Vinea
Domini (wijngaard des Heren) dat tot ca. 1494 tan de kusl bij Pingjum
stond.

39.
vindplaats:

vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Pingjum (Wûnseradiel): terrein voormalig
Premonstratenzer klooster Vinea Domini,
ook wel genaamd 't Zand.
Rond, handvat en oog afgebroken;
brons
Jan Zijlstra
S(IGILLVM) P. PIT
Schild in vierpas. In het schild attributen waaronder een kruis.
15 de eeuw
De conserveringstoestand van dit stempel is slecht. Het is dan ook vrijwel onleesbaar.

40.
vindplaats:

vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:

Pingjum (Wûnseradiel): terrein voormalig
Premonstratenzer klooster Vinea
Domini, ook wel genaamd 't Zand.
Rond met handvat en oog; brons
Johannes Glazema 1991
S(IGILLVM) SIBRA(N)DVS
LAMB(ER)TI
Lam Gods
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datering:
literatuur:
opmerkingen:

14de eeuw
Het is aannemelijk dat Sibrand Lamberts een kanunnik van de proosdij
Vinea Domini is geweest, al is zijn naam in de Vitae abbatum van
Sibrandus Leo noch in andere bekende kronieken en oorkondenverzamelingen terug te vinden.

41.
vindplaats:

vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Rinsumageest (Dantumadeel): terrein
voormalig Cisterciënzer klooster
Klaarkamp
Rond, met handvat en oog; brons
Fries Museum, inv.nr. M424 (1846)
S(IGILLVM) MIROZLAI DE GRAMBEWO
Wapenschild met een uit een getinde muur
komende leeuw.
Waarschijnlijk 14de eeuw
Dirks, 298-293, 299.
De drager van dit zegelstempel kan niet direct geïdentificeerd worden,
maar waarschijnlijk is dat we hem in Pommeren (omgeving Stettin),
Pommerellen of Malapolska (omgeving van Poznan) moeten zoeken.
Daar worden diverse plaatsnamen gevonden die met Grambewo in verband te brengen zijn: Grembow, Grambow, Grambewo. Verder zijn in
Mecklenburg-Schwerin (Duitsland) ook drie dorpen met de naam
Grambow te lokaliseren, al is voor die streek de naam Miroslav voor die
periode niet geattesteerd. Vermoedelijk hebben we hier met een koopman te doen.
Dirks vermoedt een verbinding met Mariëngaarde, dat nog in de 14de
eeuw intensiever relaties onderhield met haar dochterklooster (Treptow)
in Pommeren (niet ver van Stettin). Men bedenke daarbij echter wel dat
Mariëngaarde tot een andere orde hoorde dan Klaarkamp.

42.
vindplaats:

vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
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Scharnegoutum(Wijmbritseradeel):
terrein voormalig
Cisterciënzerinnenklooster Aula Dei of
Nijeklooster
Rond met handvat en oog; brons
Fries Museum inv.nr. M2664 (1923)
S(IGILLVM) D(OMINI) IACOB MARTN
SOEN: zegel van heer Jacob Marten zoon
Schild met lam gods. Het schild gedekt door een engelkopje met vleugeltjes.
15de eeuw
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opmerkingen:

Een vrijwel identieke voorstelling komt voor op het zegel van Philippus,
pastoor te Idsegahuizen uit 1496: collectie zegelfoto's RAF, nr. 153.

43.

vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Swichum (Leeuwarden)
Spitsovaal; oog; brons
Gosse vander Veen, ca. 1988
S(IGILLVM) WITTE VA WARTEN = zegel van Witte van Wartena
Alfakruis of huismerk
14de eeuw
Bij bovenstaande lezing en interpretatie
zijn behalve voor Sigillum de afkortingstekens en interpunctie buiten beschouwing gela•»ten omdat er anders nauwelijks een zinnige tekst uit komt.

44.

vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Tzummarum (Franekeradeel):
Roordemastate
Rond, met handvat en oog; brons
Jan Zijlstra 1988
S(IGILLVM) WILLAM IACOPSSOEN
Huismerk.
tweede helft 14de eeuw
Zijlstra, nr. 117
In Van Mieris III (p. 222) wordt een Willaem Jacobssoen, lakenkoopman(?) te Hoorn, genoemd (1368). Uiteraard hoeft het niet om dezelfde
persoon te gaan. Het huismerk wijst echter wel op koopmanschap.

45.
vindplaats:
vorm en materiaal:
collectie/data:
randschrift:
voorstelling:
datering:
literatuur:
opmerkingen:

Wijnaldum (Franekeradeel)
rond (oorspronkelijk), met handvat en oog;
brons
J. Henstra
S(IGILLVM)... OLPHIPS ...SV
Heraldische lelie
Waarschijnlijk 15de eeuw
Dit stempel is moedwillig beschadigd, vermoedelijk met de bedoeling
het onbruikbaar te maken. Leesbaar is nog een deel van een naam, wellicht Adolphi of Rudolphi, maar ook een verkorting van de naam
Phillips is mogelijk.
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De Slaande Ingel gie om de Aldehou
Eat oer de pest yn Ljouwert1

Harm Nijboer
Ljouwert, 25 augustus 1656. Assuerus van Vierssen skriuwt in tige emosjoneel brief
oan syn lytse bern. Hy hopet dat, as de bern letter it lézen leard hawwe, hja troch dit
brief in byld krije kinne fan harren heit. Van Vierssen is nammentlik deabenaud dat
er meikoarten weirekket, "... daar het den Almachtigen Godt belieft heeft, dese onse
provincie, en particulierlyck dese Stadt te besoecken met de vierige sieckte der
Pestilentie, waar deur wij dagelijcks voor onse oogen sien, dat veel van ons bloetverwanten, nabuiren, goede bekenden en onbekenden uyt het Lant der levendigen
worden wechgerukt".2 It brief blykt net nedich west te hawwen, want Van Vierssen
is sa lokkich en bliuw yn libben. Gans oaren stjerre lykwols al oan de pest. De dichter Hardomans út Ljouwert skriuwt yn itselde jier: "d'Engel des verderfs slaet neder
in het hondert".3
Yn 1656 gie de pest dus yn Ljouwert om. It brief fan Van Vierssen tsjûget op in
persoanlike en emosjonele wize fan it drama dat him doe yn 'e stêd ôfspile hat.
Fansels sit der in stikje tafal yn, dat dat egodokumint bewarre bleaun is. Van
Vierssen wie ommers net de iennichste dy't de epidemy meimakke, en it wie net
foar it earst noch foar it lést dat de pest him yn 'e stêd oppenearre. Yn it tiidrek
1350-1666 hawwe ûnderskate jierren west dat hast alle Ljouwerters sibben en/of
kunde oan de pest kwytrekken. It hoecht ús net te fernuverjen dat de gefolgen fan
sa'n grutte stjerte rûnom yn it maatskiplik libben te fernimmen wiene. Alle reden
dus om ris fierder te sjen nei de rol dy't de pest yn it ferline fan 'e Fryske haadstêd
spile hat.
Dizze bydrage oer de pest yn Ljouwert stiet net op himsels yn 'e historiografy. De
léste jierren is yn in stikmannich stúdzjes omtinken jûn oan de skiednis fan dizze
sykte yn Nederlân, en yn it bûtenlân wurdt al langer, en mear oer dit ûnderwerp
skreaun. Dizze stúdzje hat it beskieden doel om de pest in plakje te jaan yn 'e skiednis van Ljouwert, en om sadwaande in oanfolling te jaan op 'e besteande literatuer
oer histoaryske demografy, medyske skiednis en kultuerskiednis fan Ljouwert — en
yn in grutter ferbân Fryslân. Mei dat doel foar eagen sil besocht wurde om in antwurd te jaan op 'e folgjende fragen: Hokker jierren wie der pest yn Ljouwert? Wat
wiene de demografyske gefolgen dêrfan? En wat wie de ynfloed fan it omgean fan
'e pest op it maatskiplik en persoanlik libben fan 'e Ljouwerters?
De sykte
Hoewol't wy yn Europa by de pest meastentiids oan in fier ferline tinke, lit de pest
him yn oare parten fan 'e wrâld noch altiten sjen. De pestepidemy yn Yndia ferline
jier is dêr in foarbyld fan. Mei't de pest him noch altiten oppenearret, hat de moderne wittenskip al hiel wat oer sykte en besmetting ûntdutsen, mar oer frijwat is ek
noch ûndúdlikheid en/of ûnienichheid. Ik sil hjir koart de haadsaken fan 'e gongbere
ideeën werjaan.4
De pest wurdt troch in baktearje, de Yersinia pestis, feroarsake. De sykte uteret
De Vrije Fries, LXXV(1995) 61-78
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him it earst ûnder rotten. Rotteflieën bringe de pest fan 'e rotten op 'e minsken oer.
Nei in ynkubaasjetiid fan ien oant seis dagen komt op it flieplak in swarte swolm, in
karbonkel. Twa of trije dagen letter begjinne de lymfeklieren te swollen en foarmje
bûden. As it goed giet moatte dy ferskynsels nei acht of njoggen dagen ferdwine,
oars slacht de swolderij oer op it ynwindige en stjert de pasjint gleonhyt fan 'e
koarts oan in bloedfergiftiging. De groep pasjinten dy't genêst, mei't de pest him ta
de útwindige ferskynsels beheint, is frij grut, likernôch 30%, faaks mear. Oan 'e
oare kant is it ek mooglik dat de konsintraasje baktearjen sa grut is dat útwindige
ferskynsels harren net oppenearje, en dat fuort it ynwindige oantaast wurdt. Dy
njonkenfoarm fan 'e bûdepest wurdt septyske pest of bloedpest neamd.
Neist de niisneamde haadfoarm fan 'e pest, de bûdepest, is der noch in foarm, de
longpest. Longpest kin yn tsjinstelling ta de bûdepest wol direkt fan minske op
minske oerbrocht wurde troch in fliberynfeksje5 (lykas by ferkâldheid). Nei in ynkubaasjetiid fan ien oant trije dagen oppenearje de earste symptomen har. Hoewol't de
pasjint hast net koartsich is, slacht it hert 120 de minút, en krijt er lést fan stekken en
pauwen yn 'e side. Dêrnei komme problemen mei it sykheljen en mei de senuwen,
folge troch koma en ta einbeslút de dea. Longpest is tige besmetlik en hat sûnder behanneling hast altyd de dea as gefolch. Lokkigernôch is longpest ek hiel seldsum.
De meast foarkommende foarm fan 'e pest is de bûdepest. Utsein de Swarte Dea, de
grutte pestgoarre dy't tusken 1347 en 1352 yn Europa omgie, hat yn ús kontreien
(nei alle gedachten) allinne de bûdepest hearske.
Wichtiger noch as it ûnderskie tusken long- en bûdepest is foar de rest fan dit artikel it ûnderskie tusken epidemysk en endemysk. As wy it oer de pest hawwe is dat
meastentiids yn konnotaasje mei epidemy. De léste tiid hawwe ûndersikers der lykwols mei klam op wiisd dat de pest fan likernôch 1400 oant 1668 (mei inkelde ûnderbrekkings) yn Nederlân endemysk wie.6 De pest wie yn dit tiidrek dus altyd wol
oanwêzich. Allinne yn beskate jierren woeks it tal slachtoffers fan 'e sykte sa oan
dat fan in epidemy sprake wie. Dy epidemyen koene lanlik, mar ek regionaal of lokaal wêze.
Mei help fan 'e moderne medyske wittenskip kinne wy de pest presiis definiearje
as de sykte dy't feroarsake wurdt troch de Yersinia pestis. Yn earder tiden wie dat
fansels oars. In protte boarnen wurdt it wurd pest dan ek yn brûkt foar oare pleagen
dêr't in protte deaden by wiene.7 Boppedat wurdt de pest faken oantsjutten mei termen as: "de vierige sieckte", "deplaeg", "de Gave Gods", "de Slaende Engel",
ensfh. De histoarikus dy't him mei de pest dwaande hâldt moat om dy reden hoeden
wêze.
Pestjierren
Yn hokker jierren wie der no sprake fan in pestepidemy Ljouwert? In folslein antwurd op dy fraach is spitigernôch net te jaan. It boarnemateriaal lit soks net ta.8
Allinne foar de santjinde ieu kin in tink frij folslein oersjoch fan pestjierren gearstald wurde, mei't der foar dy tiid in oaniensletten rige besluten fan it stedsbestjoer
bewarre bleaun is. Foar de sechtjinde ieu untbrekt soks, en moatte wy ús behelpe
mei stikken fan it stedsbestjoer dy't 'tafallich' bewarre bleaun binne, en mei fynsten
yn oare boarnen. Mei de fjirtjinde en fyftjinde ieu is it noch slimmer steld. Foar dat
tiidrek wiene der hielendal gjin boarnen werom te finen dy't gewach meitsje fan
pest yn Ljouwert. Inkelde pestjierren foar hiel Fryslân binne lykwols al bekend. Yn
'e jierren 1349-1351, 1360,1369; 1400, 1420 (neamd wurdt East-Fryslân); 1422,
1431 (neamd wurdt Weidum), 1441 en 1494 moat de pest yn (grut!) Fryslân hearske
hawwe.9
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In oersjoch fan pestjierren yn Ljouwert moat him om dy reden beheine ta de sechtjinde en santjinde ieu. Alle pestjierren dêr't literatuer en boarnen gewach fan meitsje, kinne lykwols net kritykleas yn dit oersjoch opnommen wurde. De ûnderfining
leart dat benammen yn literatuer en sekundêre boarnen fan in protte jierren meld
wurdt dat de pest doe yn Ljouwert hearske, wylst dat net it gefal wie. Sa kinne de
jierren 1587-1588, 1609, 1619, 1627, 1637, 1652 en 1655 nei inkrityske skôging
net langer as pestjierren oanmurken wurde.10 Dêr moat al sein wurde dat it trochskrassen fan dy 'pestjierren' lang net altiten sizze hoecht dat der yn dy jierren hielendal gjin pest yn Ljouwert wie. It is sels goed mooglik dat de pest doe al endemysk
yn de stêd oanwêzich west hat. Oanwizingen of bewizen dat yn dy jierren fan in epidemy sprake wie, binne der foarearst lykwols net.
De niis trochskraste 'pestjierren' binne dúdlik werom te fieren op flaters en ferkearde ynterpretaasjes. It is lykwols net sa dat de oare pestjierren dêr't melding fan
makke wurdt, sûnder mis yn it oersjoch opnommen wurde kinne. It ferskaat fan tûkelteammen dat derby yn it paad stiet, lit ek net ta om dy jierren yn in tabel wer te
jaan. Dêrom is der foar keazen om dy hjir jier foar jier te behanneljen.
It âldste stik dat gewach makket fan pest yn Ljouwert, is in charter út it argyf fan it
St. Anthony Gasthûs, datearre 14 maaie 1517.n Aelthie Wythiezoen docht mei dat
stik foar sân inkelgûne ôfstân fan syn rjochten op twa pûnsmiet greidlân. Dat lân is
troch syn dochter Ayll, dy't yn it St. Anthony Gasthûs oan 'e pest stoarn is, oan it
gasthûs fertestaminte. Pest yn Ljouwert dus, mar wannear? It stik sels komt út de
earste helte fan it jier, wylst pestepidemyen meastentiids yn 'e twadde helte fan it
jier foarkomme. Boppedat is dit stik in bekrêftiging fan it testamint fan Ayll. It ferstjerren fan Ayll en it opmeitsjen fan dit charter sil dus in setsje tusken sitten
hawwe.12 Ayll is neffens my dan ek yn it jier derfoar, yn 1516, stoarn. In oare oanwizing dêrfoar is dat yn dat jier de pest yn hiel Noardwest-Europa bot omgie.13 Wy
kinne lykwols net útslute dat de tiid tusken it ferstjerren fan Ayll en it opmeitsjen
fan it charter noch langer duorre hat. 1515 is ek goed mooglik; yn dat jier gie de pest
nammentlik ek yn Warkum en it Hasker Konvint om.14
Joh. van Lyauckama skriuwt yn 1525 in brief oan syn neef Gerolt van Heerema
dat er om 'e pest net yn Ljouwert komme kin.15 Hoewol't der sa op it earst gjin reden
foar twivel is, moatte wy dochs hoeden wêze. Yn 'e jierren tweintich fan 'e sechtjinde ieu gie nammentlik ek noch in oare pleach om yn 'e Nederlannen, de Ingelske
switsykte. Mooglik is dy sykte hjir ek pest neamd.16 Oer 1532 is ek ûndúdlikheid,
mar dan om in oare reden. Yn dat jier feardiget George Schenk, de steedhâlder,
nammentlik in ordonnânsje út, dêr't yn steld wurdt "... dat de haestige sieckte oft
pestilencie an allen oeren van desen Lande nu regnerende is..."" Oeral, en dus ek yn
Ljouwert? Boarnen dy't hjir mear dúdlikheid oer jaan kinne, binne spitigernôch net
werom te finen.
Dat de pest yn 1538 yn Ljouwert omgie docht bliken it Ljouwerter recesboek fan
dat jier.'8 Tenminsten at it hjir yndied om 'e pest gie. Eggerik Benninga (1490-1562)
dy't de 'pestgoarre' yn East-Fryslân meimakke, skriuwt oer "...eene groote geschwinde krankheit... in den anfang quam se mit eener kolde, daer sloech dan de bloetgang to, men achtede de selvige kranckheit der pestilentie gelyck, jedoch sturven
nicht veel luede".'9 Dus gjin pest soene wy hast tinke. De symptomen dy't Benninga
beskriuwt, komme lykwols al oerien mei dy fan 'e pest. It lytse deadetal is ek gjin
oertsjûgjend argumint om oan te nimmen dat it hjir net om 'e pest gie. It is goed
mooglik dat de pestbaktearje net alle jierren like firulint west hat.20 Twivel is lykwols net fuort te nimmen.
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Yn 1564 feardiget de steedhâlder, doe Johan de Ligne, wer in skriuwen oer de pest
út. Dit kear wurdt warskôge foar in kwea slach minsken, dat momme as studinten,
klerken, kreamers ensfh. troch it lân omswalket om oeral dêr't se mar kinne minsken
en huzen oan te stekken mei de pest, "die aireede, soe wy verstaen, binnen desen
Landen eenighen oirden aensenckt ende ontsteecken is".2' In lyksoartich skriuwen
foar alle Nederlannen gie yn itselde jier út fan 'e lânfâdes, Margareta van Parma.22
De Ligne hat dêr nei alle gedachten in eigen ferzje fan makke. De Landen dêr't hjir
oer skreaun wurdt, binne dan ek alle Nederlannen en ynformaasje oer pest yn beskate plakken wurdt boppedat net jûn.23 Ut dit stik opmeitsje dat de pest yn Ljouwert of
sels yn Fryslân omgie, soe dus suvere spekulaasje wêze!
Wat spekulaasje oanbelanget komme wy ek foar it oare jier, 1565, yn 'e ferlieding. Yn dat jier komme stedsbestjoer en St. Anthony Gasthûs oerien dat de nijboude beier yn it foarste plak brûkt wurde sil foar it fersoargjen fan boargers dy't in besmetlike sykte ûnder de lea hawwe. As der gjin besmetlike sykte yn 'e stêd hearsket
kin de beier brûkt wurde om reizgers in sliepplak te bieden.24 Wie der no pest yn
1565, of is hjir sprake fan reek sûnder fjoer? In antwurd op dy fraach is foarearst net
te j aan.
It oare jier, 1566, gie de pest al om yn Snits. It Ljouwerter stedsbestjoer ferbiedt
dan om dy reden alle ferkear en hannel mei dy stêd.25 Oft dy maatregel ek fertuten
dien hat, wurde wy lykwols net gewach.
Oer de pestjierren 1576, 1581-1583 en 1602-1603 is mear dúdlikheid oer. Ut dy
jierren binne maatregels fan it stedsbestjoer tsjin it omgean fan 'e pleach bekend.26
De jierren om 1625 hinne is wer ûndúdlikheid oer. 1625 is troch Schroor as pestjier
oanmurken.27 Schroor konstatearret oan 'e hân fan doop- en trousifers foar dat jier in
demografyske krisis yn Ljouwert. Mei't de pest yn 1625 bot yn Hollân omgie, ornearret er dat dy demografyske krisis troch de pest feroarsake waard.28 Yn 'e boarnen wie
lykwols nearne melding werom te finen fan in pestepidemy yn Ljouwert yn 1625.
Omdat pestgoarren har yn ûnderskate plakken hiel ûngelyk ûntjaan koene, bin ik fan
betinken dat der foarearst gjin bewiis is foar in pestepidemy yn Ljouwert. Yn dy
miening wurd ik sterke mei't it patroan fan 'e demografyske krisis fan 1625 net typysk
foar in pestjier is. De krisis oppenearret him allinne yn 'e doopsifers en net yn 'e trousifers. Dat komt (sa't wy aanst sjen sille) net oerien mei it patroan dat wy yn pestjierren waarnimme.
Hielendal wis kinne wy der lykwols net fan wêze dat de pest yn de jierren om
1625 hinne net yn Ljouwert omgie. Der binne nammentlik inkelde oanwizings de
oare kant út. Foar 1623 wurdt der melding makke fan pest yn Frjentsjer.29 En yn
1624 is sprake fan in pestmaster yn Ljouwert.30 Dy Abraham Gabbes is dan lykwols
al 75 jier. It is dus goed mooglik dat er yn de jierren 1576, 1581-1583 of 1602-1603
dy funksje hie, en dat er letter de bynamme pestmaster holden hat. It is ek mooglik
dat it pestmasterskip in permaninte funksje wie yn ferbân mei endemyske oanwêzichheid fan 'e pest. Hawar, dizige oanwizings binne der wol, mar in oertsjûgjend
bewiis foar in pestepidemy om 1625 hinne is der foarearst net.
Yn 1635 en 1636 wurde der troch it stedsbestjoer maatregels nommen tsjin de
pest. Dat is yn 1656 wer it gefal.31 Ut oare primêre boarnen fernimme wy dat de pestepidemy yn desimber 1656 hast hielendal oer wie, mar dat er yn de earste moannen
fan 1657 wer oanwoeks.32 Yn 1664 gie de pest al bot om yn Hollân en ek yn guon
plakken yn Fryslân (û.o. Makkum en Drylts), mar yn Ljouwert bleau er beheind ta
inkelde huzen.33 1664 kin wat Ljouwert oanbelanget dan ek net as in echt pestjier
oanmurken wurde. Foar 1666 leit dat oars, want doe wie de magistraat wer warber
mei maatregels tsjin it omgean fan 'e pleach.34
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Ofb. 1. Pestpasjint: houtsnede om 1550 hinne, út: D. Turner, De Zwarte Dood (Haarlem
1979). De letters jouwe de plakken oan dêr't pestbûden har oppenearje

Hokker gefolgen hat dy boarnehifkerij no foar it oersjoch fan pestjierren yn
Ljouwert? Oan de jierren dêr't wy wis fan binne dat de pest yn Ljouwert omgie
(1576, 1581-1583, 1602-1603, 1635-1636, 1656-1657 en 1666), kinne wy mei in
lyts fraachtekentsje tafoegje de jierren 1516 (mooglik 1515), 1525 (mooglik
Ingelske switsykte ynstee fan pest) en 1538 (mooglik oare sykte). Faaks heart 1532,
doe't de pest oeral yn Fryslân hearske, der ek by, mar om't spesifyk bewiis foar
Ljouwert ûntbrekt, is dat jier der útlitten. Bewiis ûntbrekt ek foar 1564-1566 en de
jierren om 1625 hinne. Mooglik dat wy troch fierder undersyk of tafallige fynsten by
oar undersyk mear dúdlikheid krije kinne. Dat derby ek noch oare pestjierren ûntdutsen wurde, is boppedat ek goed mooglik.
Demografyske gefolgen
It tal deaden wie net yn alle pestjierren gelyk. Krekte deadetallen binne lykwols net
sa maklik werom te finen. In befolkingsregister wie der yn dy tiid noch net, en begraafboeken fan 'e tsjerke of it stedbestjoer binne foar dat tiidrek, wat Ljouwert oanbelanget, ek net bekend. Hoewol't de magistraat yn 1635 en 1656 it beslút naam om
it tal begraffenissen te registrearjen, binne mooglike registers dêrfan net bewarre
bleaun.35 Sadwaande binne wy ôfhinklik fan sifers dy't tafallich oerlevere binne. Dat
is mar foar trije jierren itgefal: 1603, 1636 en 1656.
Van Buijtenen dielt út it deiboek fan Bernardus Furmerius (1542-1615) mei, dat
yn 1603 900 Ljouwerters oan 'e pest stoaren.36 De betrouberens fan dy meidieling
fait net alles oer te sizzen. It moai rune sifer tsjut al oan dat it net bjuster krekt is.
Boppedat soene der neffens Furmerius yn Snits twatûzen oan 'e pest stoarn wêze.
Likernôch de helte fan 'e befolking! Nei alle gedachten in nul tefolle. De njoggenhûndert foar Ljouwert is lykwols net bjusterbaarlik heech, en boppedat frijwat
krekter as tûzen. As wy dat sifer omsette yn in stjertesifer komme wy op in hiel
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skaplike 82%o út.37 Sels as de njoggenhûndert fan Furmerius allinne de pestdeaden
binne, en de gewoane stjerte (nei skatting 30 oant 35%c)38 soe dêr noch by opteld
wurde moatte, is dat sifer foar in pestjier net bjuster heech. Stjertesifers yn
Hollânske steden yn pestjierren skommelje tusken de 40 en 250%o.39
Neffens Van Leeuwen waarden yn 1636 yn Ljouwert "ettelijke weken lang bij en
over de 200 doden begraven" f' As der op it hichtepunt sa'n twahûndert deaden yn
'e wike wiene, sil de hiele epidemy neffens my sa'n twatûzen libbens easke
hawwe.41 As wy de befolking op trettjin tûzen skatte, dan komme wy op 'e rûs oan in
stjertesifer fan likernôch 150%o.42 Krekt is dat sifer perfoarst net, in aardige yndikaasje jout it al. Foar 1656 is it ek net mooglik al te krekt te wezen. Agatha van
Starkenborg (1620-1670) skriuwt yn in (net datearre) brief oan har soannen dat der
yn 1656 op it hichtepunt fan 'e stjerte 278 lju yn 'e wike te Ljouwert begroeven
waarden, en dat it tal begraffenissen op it stuit dat se de brief skriuwt, sakke is nei
163.43 Yn in oare brief skriuwt se oer ien dei mei tachtich begraffenissen. Sa't it liket
hat de stjerte yn 1656 likernôch like slim west as tweintich jier earder, dat dêr kin it
stjertesifer ek op sa'n 150%c rûsd wurde.
De gegevens oer de stjerte ûnder de totale befolking binne, sa't wy sjoen hawwe, net
folslein en ek net bjuster betrouber. Foar sifers oer de stjerte yn it weeshûs44 is lykwols in bettere boarne beskikber. Hoewol't wy no bettere sifers foar in lytsere groep
hawwe, tsjinnet him dêrmei fuort in nij probleem oan. Is dy groep represintatyf?
Nee fansels. It giet hjir ommers om in groep jonge lju, dy't ek nochris by mekoar yn
ien gebou wenje. Boppedat wie it wenst dat ien dy't it weeshûs op de ien of oare
wize stipe hie, by syn begraffenis op in staasje fan wezen rekenje mocht. Yn it tiidrek 1636-1656 binne der sa'n twahûndert begraffenissen troch wezen bywenne.45
Faaks wiene dêr ek begraffenissen fan pestdeaden by. It is lykwols net wis oft dêrtroch in gruttere káns op besmetting wie. De earstneamde beswieren (jong en yn ien
gebou) dogge lykwols al genôch ôf oan 'e represintativiteit. Dat wurdt nochris
befêstige troch sifers foar it Amsterdamske weeshûs. Yn 1602 stoar dêr 400%c fan 'e
wezen oan 'e pest, wylst de stjerte ûnder de totale befolking fan Amsterdam 100
oant 200%c wie.46
De niisneamde boarne is in nammelist fan 'e wezen.47 Mei dat register is begûn yn
1652. Op 'e earste siden steane de nammen fan 'e wezen dy't yn dat jier yn it
weeshûs wennen, op 'e oare siden steane de nammen fan 'e wezen dy't nei dy tiid yn
't weeshûs kommen binne. By in mannich wezen is boppedat oantekene dat hja tidens harren ferbliuw yn it weeshûs stoarn binne. Derby is ek nochris ûnderskie
makke tusken pestdeaden en oare deaden. Sa wennen yn maaie 1652 74 jonges yn it
weeshûs. Dêr stoaren yn 'e rin fan 'e tiid 13 of 15 fan,48 en fan dy 13/15 stoaren fjouwer oan de pest. Op itselde stuit wennen 49 famkes yn it weeshûs. Dêr stoaren 14
fan. Fandy 14 stoaren 11 oan 'e pest. Ynittiidrek(juny) 1652 oant (ein) 1666 kamen
der 130 nije wezen by. Dêr stoaren 30 of 31 fan. Fan dy 30/31 stoaren 22 of 23 oan
'e pest. As wy no it tiidrek 1652-1666 nimme dan kinne wy konkludearje dat 22,5
oant 24,7% fan 'e wezen yn 'e rin fan 'e tiid yn it weeshûs stoar. Mei inselde berekkening foar allinne de pestdeaden komme wy op 14 oant 15% út.49 Yn dat tiidrek is
de pest dus sûnder mis deadsoarsaak nûmer ien yn it weeshûs.
Der is lykwols reden om oan te nimmen dat de pest benammen yn 1656-1657 yn it
weeshûs omgie. Yn it foarste plak binne alle wezen dy't oan 'e pest stoarn binne,
foar 1657 yn it weeshûs kommen. De wezen wiene op it stuit dat se yn it weeshûs
kamen komselden jonger as fjouwer jier, en meastentiids sels in pear jier âlder. Om
it sechtjinde jier hinne moasten de wezen it weeshûs ferlitte.50 Nei 1652 giene der
66
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Ofb. 2. It Old Burger Weeshûs yn Ljouwert. Tekening troch A Martin, 1876. Gemeenteargyf
Ljouwert, Topografysk-histoaryske Atlas

noch twa grutte pestgoarren yn Ljouwert om, yn 1656-1657 en yn 1666. Yn 1666
wie fierwei it grutste part fan 'e wezen dy't foar 1657 yn it weeshûs kommen wiene,
sechtjin jier of âlder, en hie it weeshûs al ferlitten. De wezen fan dy groep dy't tidens
harren ferbliuw yn it weeshûs weirekken, sille sadwaande nei alle gedachten ek foar
1666 stoarn wêze. Boppedat is fan in tal pestdeaden de datum fan ferstjerren jûn. De
weesbern dêr't dat it gefal by is, binne stoarn tusken 18 oktober 1656 en 5 april
1657. Foar it neist binne dus alle pestdeaden dêr't de nammelist gewach fan makket
yn 1656-1657 stoarn. Ik nim oan dat it weeshûs yn 1656 wat mear ynwenners hie as
yn 1652, en rús it ynwennertal op sa'n 135. Dêr stoaren 45 of 46 fan oan 'e pest. Dat
betsjut dat in treddepart fan 'e weesbern yn 1656-1657 oan 'e pest stoar. As it totale
ynwennertal te heech of te leech skat is, sil it in pear prosint mear of minder west
hawwe. Mei't der nei alle gedachten ek praat west hat fan ûnderregistraasje sil it
stjertesifer lykwols earder heger as dy 330%c west hawwe.
Ut de rekken fan it skippersgild docht bliken dat yn 1656 ek ûnder de skippers de
stjerte útsûnderlik heech wie. Yn dat jier stoaren 25 skippers, skippersfroulju en widdowen.51 It totale tal skippers, skippersfroulju en -widdowen sil sa'n twahûndert
west hawwe.52 Sadwaande komme wy út op in stjertesifer fan likernôch 125%o.
Hoewol't de stjerte hjir minder grut is as ûnder de weesbern, kinne wy de skippers
ek net sûnder mis represintatyf achtsje foar de hiele befolking. It is ommers goed
mooglik dat hja troch harren wurk in grutter risiko runen om de pest ûnder de lea te
krijen, en wichtiger noch is dat de stjerte ûnder de skippersbern him net uteret yn dy
sifers.
Spitigernôch binne der gjin sifers oer de stjerte yn 1666 werom te finen. Under de
wezen wie de stjerte yn dat jier opmerklikernôch net heger as gewoanwei. Fan de
skippers en har froulju en widdowen stoaren doe 22.53 Niisneamde beswieren wat de
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Ofb. 3. Dopen en houliken Grifformearde tsjerke Ljouwert 1630-1670

represintativiteit oanbelanget, litte ús lykwols net ta om dêr konklúzjes foar de hiele
befolking oan te ferbinen. Yn alle gefallen oppenearret de pest him nei 1666 net wer
yn Ljouwert. Nuver genôch stûket fan likernôch dy tiid ôf ek it oanwaaksen fan 'e
Ljouwerter befolking.54
Fansels hie sa'n grouwélich grutte stjerte yn pesttiden ek syn ynfloed op oare
meden fan 'e demografyske ûntjouwing. De troch de stjerte ûntstiene lege plakken
yn maatskippij en hûshâldens moasten wer opfolle wurde. Trouwe, bern krije en migraasje wiene dêr de mooglikheden foar. Boppedat waarden houliken ûnder de driging fan 'e pest troch guon útsteld en troch oaren wer earder sletten. Op it bertesifer
(yn kasu doopsifer) hie de pest ek ynfloed. Guon oansteande memmen stoaren foar't
se bernen, en guon lytse poppen wienen amper in pear dagen ûnder de minsken en
stoaren sûnder doopt te wezen oan 'e pest. Hoewol't sifers oer de stjerte yn Ljouwert
yn de santjinde ieu lestich of net werom te finen binne, hawwe wy al sifers oer
dopen en houliken fan 1603 ôf ta ús foldwaan. Dy sifers binne koartlyn sammele,
bewurke en publisearre troch Schroor.55 Oer migraasje hawwe wy spitigernôch gjin
gaadlike sifers ta ús foldwaan. De ynformaasje dy't dêroer út 'e Boargerboeken
helle wurde kin, jout op syn heechst in byld oer 'e lange doer.
Bygeande grafyk jout de grifformearde doop- en trousifers fan 1630 oant 1670
wer. Yn dat tiidrek binne trije pestgoarren, yn 1635/1636, 1656/1657 en 1666.
Alderearst moat oan 'e hân fan dy grafyk fêststeld wurde dat net alle feroaringen yn
trou- of doopsifers troch de pest ferklearre wurde kinne. Oare sykten as malaria en
pokken en ekonomyske faktoaren hawwe dêr ek ynfloed op hân. Om de pestjierren
hinne sjogge wy twa reaksjes; in delklap by de dopen en in ferheging fan it tal houliken. De ferklearring dêrfoar is niis al jûn. Opmerklikernôch rint it tal houliken ûnder
de pest net werom, mar yn 1636 en 1666 sels dúdlik omheech. Nei alle gedachten
hat mannich spantsje ûnder de driging fan 'e pest der foar keazen om mar sa gau
mooglik te trouwen.56 Utstel fan houliken om 'e pest kaam faaks ek wol foar, mar
soks docht net bliken út dizze sifers. De útstelde houliken sille meastentiids noch
oan 'e ein fan itselde jier sletten wêze, as de pestepidemy hast hielendal oer wie.
Agatha van Starkenborg skriuwt nammentlik op alve desimber 1656: "Tot
Lewerden trouwen de luiden nu haest al soo seer alst daer gestorven heeft"}1
Reaksjes op 'e pest
De maatskiplike gefolgen fan 'e pest sille net lyts west hawwe. Yn alle lagen fan 'e
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befolking stoaren lju oan 'e pest. Grif wie de stjerte yn guon befolkingsskiften heger
as yn oare, mar net ien skift wiene jo feilich yn foar de pest. Fansels wie dy stjerte
net inkeld in op en del gean yn 'e demografyske untjouwing. De slachtoffers wiene
ommers ek ambachtslju, arbeiders, geastliken, keaplju of bestjoerders ensafuorthinne, of yn 'e persoanlike sfear sibben of kunde. Mei't de pest sadwaande syn gefolgen hie op hast alle meden fan it maatskiplik libben, binne Noordegraaf en Valk fan
betinken dat de hiele maatskippij der troch út it ferbân slein waard.58 Oare ûndersikers hawwe dêr lykwols tsjin ynbrocht dat de gefolgen fan 'e pest, hoe slim oft se ek
wiene, yn earder tiden net sa útsûnderlik wiene dat de maatskippij dêrtroch út it
ferbân rekke.59 It léste wurd yn dy diskusje sil lykwols noch wol net sein wêze, om't
ûnderskate fyzjes op 'e maatskippij ienriedigens oer it útgongspunt (it maatskiplik
ferbân) yn it paad steane. Dêrneist sil eltse ûndersiker de feiten op syn eigen wize
selektearje en ynterpretearje.
As wy yn it ramt fan dat fraachstik de situaasje yn Ljouwert yn 1656 beskôgje,
dan bliuwe wy ek tusken twa gedachten hingje. Oan 'e iene kant fernimme wy dat
de wyklikse rjochtdei yn oktober fan dat jier om 'e pest útsteld waard.60 De maatskippij waard troch de pest dúdlik ûntregele soene wy sa hast sizze, mar oan 'e oare
kant hie de ekonomysk sa wichtige wykmerk blykber net bjuster te lijen ûnder de
pest,61 en ek it tal reizgers dat mei de trekskûte fan en nei Ljouwert reizge, rûn yn dat
jier net tebek.62
Om mear begryp te krijen oer de ynfloed fan 'e pest op it persoanlik en maatskiplik libben fan 'e Ljouwerters, sil ik hjirûnder wat djipper yngean op de reaksjes yn 'e
stêd. Fansels is de romte hjir te krap om it hiele skala oan reaksjes op 'e pest te behanneljen. Los dêrfan binne foar soks ek net genôch boarnen beskikber. Dêrom is
der foar keazen út dat skala fan reaksjes twa tema's neier te beljochtsjen: pest en
leauwe; en de maatregels fan it stedsbestjoer tsjin de pest.
Pest en leauwe
Mei't se yn earder tiden net wisten wat no krekt de oarsaak fan 'e pest wie, hie mannichien it idee dat it in direkt yngripen fan God wie. "Door Goddelijcke bestuyringe
ende voorsichtigheyt"63 waard de pest stjoerd as straf foar sûnden en misstannen.
Synonimen foar de pest as de "Gave Gods", "de Slaende Engel" ensfh. tsjûgje dêrfan. Gods grime wie net de iennichste ferklearring dy't ús âffaars foar de pest hiene.
Kometen, bedoarne lucht, katte- en kninehier, kwea folk dat mei gif dwaande wie,
ensfh. waarden ek beskôge as oarsaken of feroarsakers fan 'e pest, mar neffens de
measten siet ek dêr Gods hân efter. Hindrik fan Bra, dy't genêshear te Ljouwert wie
tidens de pestgoarre fan 1581/1583, is dêr dúdlik oer: de primêre feroarsaker fan 'e
pest is God en de niisneamde oare oarsaken binne sekundêr, dat wol sizze ôflaat en
ôfhinklik fan 'e primêre feroarsaker, God.64
Dat leauwe waard troch de Reformaasje earder fersterke as ferswakke.
Benammen foar rjochtsinnige kalvinisten kaam dêr in dilemma út fuort. As de pest
Gods rjochtfeardige straf foar de minske is, wat meie jo der dan tsjin ûndernimme?
Moast de minske him dellizze by de troch God stjoerde ûnken en pleagen, en betrouwe op Gods leafde en genede? Neffens guon wie dat yndied sa, en waard it nimmen
fan maatregels tsjin de pest sjoen as it oanfjochtsjen fan in Godlik oardiel.
Benammen yn 'e hoeke fan 'e Neiere Reformaasje fine wy dy fyzje werom.65 Dy beweging wurdt troch Breuker oanwiisd as de dominante faktor yn 'e Fryske Kultuer
(mei in grutte K) fan 'e santjinde ieu.66 It sil ús dan ek net fernuverje dat wy de niis
omskreaune fyzje ek yn ferbân mei de pest yn en om Ljouwert tsjinkomme.
Yn it al earder oanhelle brief van Assuerus van Vierssen oan syn bern fine wy dy
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Op de Doot
Van den Wel- Edelen , Edelen HUT , mijn Heer

HENNINGH - GEÖRGH van ANDRE:
Mede Raedt int hoge Hof van Frieflandt,
Ck fongh wel eer ter eer van d' Echt, uyt vrïfïêr moede:
Nutruert mijn Poëzy tot G O D , die 't wefen moet:
T e r wijl de Dichter fit omheynt, als met een gloet
Van S Y N verbolghentheyt , en op gheheven roede.
Doe , was het kus , om foen , vennenckt met lieve namen,
En onderlingh gheftreel: Nu ift een droever dach,
Een dodelijcke Oegft , een toon van Wee, en Ach:
Wiers noten fijn gheviackt met buylen, en met ftramen.
Geduchte G O D ! wat raed, waer vlieden wy? G H Y dondert i
G H Y daecht ons voor het Recht, van D Y N gerechticheyt:
Wy fmelren voor de glans van D Y N E Majefteyt:
En d' Enghel des verderfs flaet neder in het bondert.
W y waren heet, noch kout, ghy H E E R E d o e t ons branden,
Maer hoe ? maer in het vier dat D Y N E kind'ren fenckt,
En ilaet van Huys , tot Huys, eer dat het ymant denckt:
Men fchuylr, men vlucht vergeels de G O D D E L Y C K E handen.
Geterghde G O D ! geen rechti wilt G H Y dees brant nietmindren
Om o n s , foo doet het dan om D Y N ghecruyften S o o N ,
Om Wedenaer , omWeuw, om foo veel Broed ren doön,
Om 'tkommerlijck ghekerm der ouderlofe Kindren.
En ift ghetal te kleen, te Hecht voor fulcken boofheyt:
En eyfkt der Heeren HEER noch heerelijcker bloet ?
Dees heerelijcke Heer , die treedt u te ghemoet:
Dat die verftreck' een foen , voor onfe Goddeloofheyt.
Verftreck', maer inhetbloetdatheylfaemis, endierbaer:
Dat bloet, dat DEES, en ons bevrijt van alle fòrgh:
Sooleeffdan HENNINGHnoch in d'afkomft' van G E Ö R G H ,
En d' Adelijcke RAEDT, van foo Doorluchten vierfchaer.
GeefF G O D het baftard - bloet gheen ftof tot lafter - reden:
Als off gheen balfèm nu in Gileá'd meer was,
Geen Artz in Ifraël , die onfe quaei genas:
Maer dat ghy fijt ons H E Y L van gifteren en heden.
HJtVOMJMS.
Ta L E E Ordinaris
f W -f ) ( » Boeck-Drucker
E tl,
Ghedruckt by Sijdtfe Rinnerts,
der E. Mog.
Heeren-. Staten van., Fticflandt-., ende d o Stade Leeuwarden-» Anno M. DC. LVL

Ofb. 4. It lykdicht op Henningh-Geörgh van Andrè, dy 't yn 1656 oan de pest stoarn is.
Provinsjale Biblioteek Ljouwert
fyzje ek werom. Bot troffen troch de gefolgen fan 'e pest en deabenaud om sels meikoarten ek slachtoffer te wurden fan Gods Grime moannet er syn bern om yn libben,
leauwen en maatskippij dochs foaral it rjochte paad oan te halden. Hja kinne mar it
beste op de Foarsjennichheid betrouwe: "Toont... in tegenspoeden en swarigheden,
die U.E. in dese we relt als een Christen tot Saligheijt van de hant des heeren toege-
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sonden worden, lydtsaamheijt en stantvastigheyt, gedinckende op de voorsienigheyts
Godts, die u alles ten besten sal dirigeren, nemende deselve als tot noorwendige castidingen voor u sonden."''1 Mooglik noch dúdliker is Agatha van Starkenborgh. Sy
skriuwt yn 1664: "t'is of in Nedelant het geloof af neemt, en sij an die predestinaetie
beginnen te vertwievelen, want in alle provintien meest het handelen op Amsterdam
als andre suspeckte plaatsen verboden wort"611
Ut de léste sitaat wurdt al dúdlik dat lang net eltsenien dy miening hie. In oare
fraach dêr't yn dit ramt gjin ienriedigens oer wie, is oft it sin hie om te flechtsjen, en,
as dat al sa wie, it ek tastien wie. De Fryske steedhâlder en syn famylje tochten yn
1656 fan al, en giene nei Hallum.69 Henningh-Geörgh van Andre tocht yn itselde jier
blykber fan net, bleau dêr't er wie en stoar oan 'e pest. Hardomans skriuwt yn it lykdicht op him: "Men schuylt, men vlucht vergeefs de GODDELYCKE handen,"™
Jitris, dat 'fatalisme' waard net troch eltsenien beliden en troch guon sels bestriden. Hindrik fan Bra skriuwt bygelyks dat gjin ferstannich minske it nimmen fan
medisinen tsjin de pest ôfwiist. Genêsmiddels ûntliene har wurking ommers ek oan
de Godlike Almacht. In dúdlike analogy mei syn idee omtrint de oarsaken fan 'e
pest. De pil is by Van Bra sadwaande teologysk al fergulde, en hy warskôget dan ek
dat, hoewol't it nimmen fan medisinen tastien is, allinne God jins lot besljochtet.71
Maatregels fan it stêdsbestjoer
Oant no ta hawwe wy allinne mar sjoen nei de reaksjes fan in pear ienlingen op 'e
pest yn en om Ljouwert. Der is lykwols mar in lyts tal boarnen dêr't tiidgenoaten
harren persoanlik yn uterje oer de pest yn Ljouwert. Om mear begryp te krijen fan 'e
maatskiplike gefolgen fan 'e pest moatte wy ek sjen nei it ferskaat fan maatregels
dat it stêdsbestjoer tsjin de pest nommen hat. De troch guon preke ferduldigens hie
de oerheid blykber gjin betrouwen yn, want wannear't de pest omgie waarden der
altyd maatregels nommen.72 Dochs wie der by it stêdsbestjoer gjin twivel oer de
Godlike oarsaak fan 'e pleach. Yn 1603 waard der in biddei útskreaun "omme Godt
den Heere Almachtig vierichlyck te bidden dat hem gelieve, deur syne guedertieren
barmharticheyt ende genaede te doen ophouden den voortganck van de contagieuse
sieckte der peste". En yn 1656 waarden de dûmnys moanne gebeden tsjin de pest te
halden. Mear praktyske maatregels wiene der boppedat ek op rjochte om de oarsaken fan Gods lilkens fuort te nimmen. De maatregels dy't net fuort mei it leauwe te
krijen hiene, wiene op trije haadsaken rjochte: previnsje, soarch foar de siken en
soarch foar de deaden.
Alderearst woe it stêdsbestjoer graach foarkomme dat de pest Ljouwert berikke
koe. Om dêryn te slagjen waard gauris de hannel op plakken dêr't de pest omgie,
ferbean. Derby krige it stêdsbestjoer ek wol stipe fan 'e provinsjale oerheid. Sa
waard yn 1566 alle hannel en ferkear fan Snits op Ljouwert ferbean, om't de pest yn
Snits omgie. Yn 1564 wie der in provinsjaal ferbod op 'e hannel mei Danzig, en in
ieu letter, yn 1664, moast de hannel tusken Fryslân en Amsterdam it belije.73
Benammen de hannel yn flaaks, himp, tekstyl, twaddehâns guod en fruit hie dêr
bysûnder ûnder te lijen. By it fruit moatte wy benammen tinke oan blauwe prommen, dy't troch foarm en kleur wol wat op pestbûden lykje.
Fansels koe net altyd foarkommen wurde dat de pest de stêd berikte. Sadree't de
pest him yn 'e stêd oppenearre, waarden maatregels nommen om fierdere fersprieding fan 'e pest yn de stêd tsjin te gean. Pestlijers en harren huzen moasten fansels
ôfskerme wurde fan de sûnen. Finsters en doarren fan huzen dêr't pestsiken yn wennen moasten ôfsletten wurde, en om kenber te meitsjen dat it in besmet hûs wie,
waard in boskje strie by de doar ophongen. It hûs waard as besmet beskôge oant seis
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wiken neidat de léste pasjint út it hûs stoarn of genezen wie. Dy seis wiken (42
dagen) wie de wente letterlik yn karentêne (quarantaine is Frânsk foar fjirtich
dagen).74 Yn dy tiid mocht der gjin guod út it hûs ferhannele wurde, mocht de wente
net oan 'e strjitkant luchte wurde, en mocht it hûs net opnij ferhierd wurde. Lju dy't
yn in besmet hûs wennen, of dy't der op besite west hiene, moasten harren op strjitte
mei in wite roede kenber meitsje.
Op it mêd fan 'e hygiëne waarden by in pestepidemy ekstra maatregels nommen,
en de kêsten yn it stedsrjocht dy't dêr oer hannelen, waarden wer ris by de boargers
yn it sin brocht.75 Eltsenien moast alderearst te húske- en te goathimmeljen.
(Doedestiids waard smoarge lucht nammentlik sjoen as ien fan de wichtichste oerbringers fan 'e pest). Fierders moasten de lju harren bisten fan 'e strjitte hâlde.
Benammen hûnen, katten en bargen waard fan tocht dat se de pest oerbrochten.76
Eangst foar besmetting kin wolris net de iennichste reden west hawwe. Nei alle gedachten wiene se benauder dat losrinnende bisten it tsjerkhof omwrotte, plonderje of
fersmoargje soene.77 Fan hûnen is boppedat bekend dat it yn wezen fleis- en lykfretters binne.78 Bijke, Fikky en soartgenoaten krigen yn pesttiden dan ek bot op 'e
bealch. Losrinnende hûnen waarden deaslein, en om der foar te soargjen dat dat
putsje goed dien waard, stelde it stêdsbestjoer yn 1581 spesjale hûnegiselders oan,
dy't foar elke hûn dy't se deasloegen seis stuorren krigen.
At de sykte ien kear goed omgie, krige it stêdsbestjoer ek noch de soarch foar
siken en deaden op 'e noed. Foar dat doel waarden spesjale amtners oansteld, de
pestmaster en de pestdragers. Dêrneist krigen de sjirurgyns in risikotaslach. Yn
1635 hiene se fan dy taslach lykwols gjin ferlet, en woene se de pestsiken net helpe.
Geastlike soarch mocht ek net ûntbrekke, en omdat de dûmnys it wurk yn 1656 net
mear allinne oan koene, waard doe in ekstra siketreaster oansteld.
As se dat woene, koene de pasjinten opnommen wurde yn it pesthûs. Dy ynstelling wie der benammen foar de earmen, en waard bekostige troch de earmbestjoeren. Boppedat krige it pesthûs nei alle gedachten ek it erfskip fan dyjingen dy't dêr
stoaren. Earst yn 'e twadde helte fan 'e sechtjinde ieu komme wy in soarte fan pesthûs tsjin. Yn 1565 komme it St. Anthonygasthûs en it stêdsbestjoer oerien dat de nijboude beier yn it foarste plak brûkt wurde sil foar de ferpleging fan lijers oan in besmetlike sykte. Allinne as der gjin besmetlike sykte yn 'e stêd omgie mochten
reizgers yn 'e beier oernachtsje.79 Oft de beier ek as pesthûs brûkt is, bliuwt ûndúdlik.80 As de pest yn 1576 yn Ljouwert omgiet, wurdt blykber net de beier as pesthûs
brûkt, mar binne der pestkeamers ynrjochte by it Jakobiner kleaster. Foar dy tiid
moatte dy pestkeamers der ek al west hawwe.81 De pestkeamers wurde by de grutte
pestepidemy om 1581 hinne wer brûkt, mar wiene net tarikkend foar it grutte tal
siken. Mei't de stêd yntusken nei de kant fan 'e Reformaasje oerstapt wie, kamen
der lykwols in pear gebouwen frij dy't foar de opfang fan pestsiken brûkt wurde
koene: it Jakobiner kleaster en de Nijehouster tsjerke, dy't troch de protestanten net
geskikt achte waard foar de preek. Yn de Hoekster tsjerke waarden boppedat ek
noch pestlijers ferplege. Dy ompielderij mei needopfang foar pestsiken sil it stêdsbestjoer faaks fan 'e needsaak fan in fêst pesthûs oertsjûge hawwe. Yn 1583 kriget it
frijsteande wask- en sikehûs fan it Jakobiner kleaster dy bestimming. De trije earmbestjoeren, dy't yn 1582 de kleasterbesittings krigen hiene, krigen it behear op 'e
noed. Yn 1611 wurdt in nij pesthûs boud op it plak dêr't no it Nije Stedsweeshûs
stiet.82
Ferpleging moatte wy ús net al te folie by foarstelle. De genêskunde út dy tiid die
tsjin de pest gjin fertuten. Wûnderdrankjes, it iepensnijen of it ôfbaarnen fan pestbûden en oare wûndermiddels waarden foarskreaun, mar brochten gjin genezing.83
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Faken wie it de dea dy't ferlossing brocht. It tal begraffenissen koe yn pesttiden dan
ek bot oprinne. Yn 1656 wie der ien dei dat der tachtich wiene. Om de begraffenissen kreas en oarderlik ferrinne te litten, naam it stedsbestjoer dêr ek maatregels foar.
Benammen yn de santjinde ieu wie de oerheid op dat mêd warber. It doel wie twaliddich. Alderearst moast foarkommen wurde dat de pest him fierder fersprate, mei't
de deaden net mei de nedige soarchsumens begroeven waarden, en sadwaande in
besmettingsboarne wiene. Fierders waard besocht Gods lilkens te betwingen troch
de begraffenissen kreas, oarderlik en fral neffens de regels fan 'e nije religy ferrinne
te litten. In skieding is lykwols net altyd like maklik te meitsjen en de santjinde-ieuwer sil ek grif gjin skieding makke hawwe.
De begraffenissen moasten fansels sa gau mooglik nei it ferstjerren plak hawwe.
De deaden moasten binnen in etmel yn 'e kiste lizze en binnen trije dagen begroeven
wêze. Deaden dy't buten de stêd wei kamen, moasten sels fuort fan 'e wein of it skip
nei it grêf brocht wurde. De liken moasten fansels net allinne de grûn yn; se moasten
dêr ek yn bliuwe. De deagravers krigen ynstruksje om de grêven goed djip te graven
en goed ticht te meitsjen. Hja moasten der ek foar soargje dat de tsjerkhôven skjin en
op oarder bleauwen, en der op tasjen dat der gjin bisten op omrûnen, en dat de lju
"haer genoegh" der net op diene. Spultsjes op it tsjerkhôf as "Kaetsen, Steen-werpen in de Glasen, Bal-slaen, Cloot-schieten, Cooten en steuten met Back-beesten"
moasten se ek sjen foar te kommen. Om tsjin te gean dat de begraffeniskosten ûnder
de pest te heech oprûnen, waarden de leanen fan 'e deagravers en de prizen fan 'e
deadsfetten troch it stedsbestjoer fêststeld.
Begraffeniswizânsjes moasten it yn de maatregels fan it stedsbestjoer ek belije.
De motiven dêrfoar binne net altiten like dúdlik. Yn 1666 wurdt it de froulju bygelyks ferbean om mei te gean nei begraffenissen. Oan 'e iene kant sil dêr de winsk fan
de magistraat yn meispile hawwe om de gearkomsten by begraffenissen sa lyts
mooglik te halden, mar de striid tsjin de 'Roomske' begraffenistradysjes hat dêr grif
ek ta bydroegen.84 Itselde jildt foar de ferboaden út 1636 en 1656 om de deadsfetten
fan frijfeinten en frijfammen mei kroantsjes, blomkes en oare pronksels te fersieren.
Gearkomsten om sokke pronksels te meitsjen wiene fansels ek ferbean.85
It stedsbestjoer hat tink al syn best dien om 'e pest foar te kommen. Oft de maatregels altyd fertuten dien hawwe, meie wy lykwols mei reden oan twivelje. De measte
maatregels waarden earst nommen as de pest al yn 'e stêd omgie, en kennis fan de
krekte oarsaak en besmettingswize fan 'e sykte hie it stedsbestjoer ek net. Boppedat
waard der mei de measte maatregels bot yngrepen yn it sosjaal en ekonomysk hanneljen fan 'e Ljouwerters. Oare maatregels beheinden de rouwenden te bot yn 'e ferwurking fan it ferlies. Lang net alle boargers halden har dan ek oan 'e troch it stedsbestjoer útfeardige foarskriften.
As yn 1538 Pieter Vleyshouwer syn frou oan 'e pest stjert, wegeret Pieter syn hûs
ôf te sluten. It stedsbestjoer jout him dus in boete, mar hy bliuwt wegerjen, en in negere boete wol ek net helpe. As de stedsboade foar de fjirde kear by Pieter komt om
him jitris oan te moanjen en te driigjen mei in noch hegere boete, antwurdet Pieter
dat er, al moast er in boete fan tûzen gouden gûnen betelje, syn hûs noch net slute
soe.86 Pieter hat net de iennichste west dy't him ferset hat. In stikmannich kearen
komme wy it ferbod tsjin om de strieboskjes by de doarren fan besmette huzen fuort
te heljen. Ut 'e resolúsjeboeken fan 'e magistraat fernimme wy dat de froulju yn
1666 tsjin it ferbod yn dochs mei te begraven giene. By guon oare maatregels sil it
nei alle gedachten net oars west hawwe. Jildlik belang en tradysjes giene faken net
lyk op mei de winsken fan 'e magistraat.
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Beslút
Yn de 16de en 17de ieu hawwe ferskate pestgoarren yn Ljouwert west. It is spitigernôch net mooglik te efterheljen hoefolle pestjierren der krekt yn dat tiidrek west
hawwe. Fan fjirtjin jier binne wy min of mear wis dat de pest yn 'e stêd omgie, mar
nei alle gedachten hawwe der mear pestjierren west. Boppedat hawwe der ek jierren
west dat de pest him wol yn 'e stêd oppenearre, mar dat de sykte net ta in epidemy
útwoeksen is (bygelyks 1664). Sa't it liket is Ljouwert yn dat tiidrek net slimmer of
minder slim troch de pest troffen as like grutte steden yn Hollân.87
"Itforniel dat 't tjerck-hoaf dong't mei Lijeken": sa omskreau Gysbert Japiks de
pest yn syn beriming fan Psalm 91. Makaber mar wier. De stjerte koe yn pestjierren
oprinne oant hast fiif kear heger as ornaris. Yn lytsere rûnte koe de klap sels noch
hurder oankomme. De stjertepiken wiene lykwols mar tydlike ûnderbrekkings yn 'e
demografyske ûntjouwing. Op 'e ûntjouwing op 'e lange doer hie de pest hast gjin
ynfloed.
Rûnom yn it maatskiplik libben wie de ynfloed fan 'e pest te fernimmen. De reaksjes yn Ljouwert op 'e pleach wiene yn wezen net oars as yn oare parten fan
Nederlân.88 Skerpe konklúzjes binne wat dat oanbelanget net te lûken. Mar as der ien
reaksje útlichte wurde moat, dan is it dy hast net te beskriuwen eangst. Want eangst
wie der - wy tinke jitris oan it brief fan Van Vierssen. En eangst foar de pest bleau
noch lang bestean. Noch yn novimber 1771, mear as hûndert jier nei de léste pestepidemy, soarge de pest foar panyk yn Ljouwert. It praat gie doe dat in mei de pest
besmet skip troch Fryslân foer.89
Wy binne oan 'e ein kommen fan dizze lytse skiednis fan de pest yn Ljouwert. In
skiednis dy't net typysk Ljouwertersk is. Hie in oare stêd it útgongspunt west, dan
hie it ferhaal nei alle gedachten net oars west. It doel fan dizze stúdzje wie ek net om
Ljouwert in plakje te jaan yn 'e skiednis fan 'e pest, mar om de pest in plakje te jaan
yn 'e skiednis fan Ljouwert. Yn it boppesteande is tinkt my dúdlik makke dat fan 'e
lette midsieuwen ôf oant de midden fan 'e santjinde ieu de hieltyd weromkommende
pestgoarren in grutte ynfloed hiene op it libben yn de Fryske haadstêd. De skiednis
fan Ljouwert yn dit tiidrek is yn mannich opsicht in 'successtory', mar al ien mei in
swarte râne fan al dy eangstige jierren dat de Slaande Ingel om de Aldehou gie.

Noaten
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De student, de gouverneur en de vader
Over dejeugd en jeugdzonden van Hessel Vegilin van Claerbergen (1722-1750)

Jacob van Sluis
Een academische studie was aan Hessel Vegilin van Claerbergen niet besteed. Die
conclusie trok Hessel zelf toen hij in zijn Mémoires terugblikte op zijn studententijd.
Nu bezat Hessel een gezond vermogen tot zelfrelativering. Na zijn beschrijving van
de studietijd verhaalt hij van zijn geleidelijke introductie in het politieke circuit van
Friesland, uitmondend in de benoeming tot grietman van Haskerland in 1749. Het
was de loopbaan waarvoor hij, telg van een adellijk Fries regentengeslacht, voorbestemd was en waarvoor hij geen bijzondere talenten nodig had. De studie kon hij
verbruien zonder dat dit schadelijke gevolgen had voor zijn latere carrière. Hessel
wist dat en vanuit dat besef beschreef hij ook de belevenissen in de aanloop op zijn
grietmanschap, waaronder zijn studietijd.
Hoe weinig Hessel ophad met zijn studie blijkt ook uit een opvallende omissie: hij
geeft geen enkele informatie over zijn leermeesters te Leiden of over gevolgde colleges. Zelfs een studierichting noemt hij niet; een andere bron, het inschrijvingsalbum van de universiteit, vermeldt dat hij rechten studeerde zoals het een regentenzoon betaamde. De universiteitshistoricus die had gehoopt op een bericht met
persoonlijke ervaringen van het geboden onderwijs, zal dus teleurgesteld worden.
Wat wel resteert, naast het historisch verhaal, is een blik op de relatie die deze student onderhield met zijn gouverneur. Want dat was een ander 'voorrecht' dat een regentenzoon ten deel viel, namelijk dat hij vergezeld en begeleid werd door een daartoe aangestelde medestudent. De moeizame positie van een gouverneur wordt
getekend in de wijze waarop Hessel aan diens directe toezicht poogt te ontsnappen.
Het studentikoze gedrag en de vlucht voor het ouderlijk gezag is van alle tijden,
maar in het hiervolgende voorbeeld van dit eeuwig wederkerende spel wordt een
unieke blik op de delicate positie van de gouverneur geboden. Allamand balancerend tussen vader en zoon Vegilin van Claerbergen, dat is het centrale thema van
deze bijdrage.
Over de studie van deze student is eerder geschreven. In het Leeuwarder
Nieuwsblad ging in het voorjaar van 1940 binnen de rubriek "Nieuws uit oude stukken" een serie van start onder de titel "Uit het dagboek van Hessel Vegelin van
Claerbergen".1 De auteur was mr. Jenny Henriëtte Goslings-Lysen, die dit dagboek
uitvoerig had bestudeerd en die uitermate enthousiast was over deze bron voor de
Friese geschiedenis.2 Haar bewerking van het dagboek werd echter na zeven afleveringen afgebroken door haar plotselinge overlijden op 12 mei 1945. Deze artikelen
boden een vruchtbaar uitgangspunt voor aanvullend eigen onderzoek, waarbij ik mij
uiteindelijk heb geconcentreerd op de positie van de gouverneur. Het resultaat geldt
als een postume hommage aan mevrouw Goslings-Lysen.
De bronnen
De Mémoires van Hessel Vegilin van Claerbergen vormen een opmerkelijk geschrift. Dit niet alleen doordat de inhoud ons een zeldzame blik achter de schermen
De Vrije Fries, LXXV(1995) 79-103
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Afb. 1. Jenny Henriëtte Goslings-Lysen
omstreeks 1913. De foto is vermoedelijk
genomen ter gelegenheid van haar toelating als advocaat tot de Leeuwarder balie.
Fotofam. Lysen

van het Friese politieke toneel gunt, inclusief het 'revolutiejaar' 1748. De Mémoires
zijn ook opmerkelijk omdat de auteur zichzelf niet spaart. In de beschrijving van al
zijn belevenissen moet Hessel met een zekere ironie naar zichzelf gekeken hebben.
Bijvoorbeeld in het verhaal van zijn vlucht uit Leiden, hieronder in zijn geheel in
vertaling opgenomen, schrijft hij met een zekere zelfspot over zijn uitdossing en gedrag. Om zijn gebrekkige uitrusting te maskeren vraagt hij aan een ieder of de vooruitgezonden bagage al gepasseerd is; uit de manier waarop hij dit beschrijft, blijkt
dat Hessel achteraf wel beseft dat hij op deze manier juist de aandacht op zich vestigde. En in deze passage werkt hij toe naar een hoogtepunt in de beschrijving van
het moment dat hij in Keulen uit de koets stapt en volkomen onverwachts oog in oog
komt te staan met zijn gouverneur. Het lijkt erop dat de oudere Hessel zich verkneukelde om zijn eigen bravoure van toen. In ieder geval schrijft hij zonder schaamte en
zonder zelfbewieroking, op een wijze die schril contrasteert met zoveel egodocumenten uit die tijd. De passage van de vlucht (maar die niet alleen) doet tevens vermoeden dat Hessel enige literaire pretenties had.
Hessels vader Johan Vegilin van Claerbergen heeft een belangrijk aandeel gehad in
de overlevering van de Mémoires, een aandeel al even opmerkelijk als het geschrift
van de zoon zelf. Het geheel is bewaard gebleven in het handschrift van Johan, 300
folio-pagina's in zijn zo kenmerkende handschrift; hij had het tot één geheel samengevoegd vanuit losse stukken die zijn zoon na diens vroege dood had nagelaten.3 Dit
bewerken is des te opmerkelijker als men beseft dat de zoon zijn vader niet spaart en
hem soms niet mis te verstane verwijten maakt. Het is heel goed mogelijk om Hessels
terugblik op zijn studietijd, vol vluchtgedrag en culminerend in de hilarisch beschreven reis naar Keulen, te lezen als een poging om aan het gezag van zijn vader te ontsnappen danwei als een wanhopige zoektocht naar vaderlijke aandacht. Johan moet
alles met tranen in de ogen en vol piëteit overgeschreven hebben, wellicht als een
vorm van zelfverwijt en met besef van eigen falen. Als redacteur brengt hij Hessel
postuum een hommage en toont hij zich aan ons op een grootse wijze.
De openhartige persoonlijkheid van de auteur, de voelbare aanwezigheid van de
80
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vader tevens redacteur, de blik achter de schermen van het Friese politieke circuit dit alles maakt dat hier sprake is van een uniek egodocument. Als bron laat het zich
bovendien op velerlei wijze aanvullen door de enorme rijkdom van het archief van de
familie Vegilin van Claerbergen. Zo heeft vader Johan een dagboek bijgehouden van
de politieke gebeurtenissen in het jaar 1748, een periode eveneens door zijn zoon beschreven.4 Hessel en zijn Mémoires verdienen dus nadere bestudering, in deze bijdrage te beginnen met zijn jeugd en jeugdzonden, en met bijzondere aandacht voor de
moeizame positie van zijn gouverneur. Mijn voornemen is om een politieke biografie
van Hessel Vegilin van Claerbergen te schrijven op basis van diens Mémoires.
Ook Hessels studiegedrag kan vanuit het familiearchief scherper in beeld gebracht
worden. De hiertoe aangeleverde tweede bron bestaat uit een serie brieven die de
hem begeleidende gouverneur aan Hessels vader zond.5 Enerzijds bevestigen deze
brieven hoe lichtzinnig Hessel zijn studie opvatte, anderzijds is het ook onthutsend
hoe weinig de gouverneur over concrete studieresultaten vermeldt. Althans, we
horen wel over kosten voor levensonderhoud en wat obligate beleefdheidsbezoekjes, maar net als de student zelf vermeldt ook de gouverneur niets over gevolgde colleges of behaalde resultaten. Van zijn hand lezen we een verslag zoals de vader dat
blijkbaar wenste te ontvangen. Het heeft er alle schijn van dat de vader al evenmin
als de zoon werkelijk belang had bij een inhoudelijk studiedoel, al zal hij ongetwijfeld wel gehoopt hebben op een beter rendement van de geïnvesteerde studiekosten.
De vader: Johan Vegilin van Claerbergen
Grootvader Hessel Vegilin van Claerbergen (1655-1715), grietman van Haskerland,
kreeg vier zonen die de volwassen leeftijd bereikten. De oudste, Philip Frederik
(1685-1738), volgde zijn vader op als grietman van Haskerland, in welke functie hij
na zijn dood opgevolgd werd door zijn broer Assuerus (1687-1771). De derde zoon,
Johan (1690-1773), was grietman van Doniawerstal en de vader van onze student
Hessel. De vierde zoon van Hessel sr. tenslotte, Nehemia (1691-1739), was raadsheer in het Hof van Brabant te Den Haag. Uit deze familiegeschiedenis6 blijkt hoezeer de familie Vegilin van Claerbergen behoorde tot de politieke elite van Friesland
en dat zij volgens een soort dynastieke erfopvolging over Haskerland heersten. In
deze grietenij had grootvader Hessel via een gericht aankopen van stemhebbend
grondbezit een meerderheidsbelang weten te verwerven.
Omdat zijn oudste broer grietman van Haskerland werd, moest Johan Vegilin van
Claerbergen op een andere wijze zijn plaats in de Friese politieke elite zien te verwerven. Aanvankelijk was hij raadsheer in het Hof van Friesland, maar door een
goedgekozen huwelijk wist hij de hoger geachte functie van grietman te bemachtigen. In 1722 huwde hij Cecilia Ibella van Burum (1703-1731), dochter van Allard
van Burum, grietman van Doniawerstal, en Alexandrina Eleonora van Plettenberg.
Allard van Burum had in Ferwerderadeel zoveel invloed verworven, dat hij tijdens
de aanloop van het huwelijk daar grietman werd, en aan zijn schoonzoon zijn belang
in de grietenij Doniawerstal overmaakte voor de prijs van 43.337 caroliguldens.7
Over zijn aanstaande huwelijk doet Johan aan zijn broer Philip Frederik de volgende
mededeling, geschreven in de schuit van Leeuwarden naar Ferwerd:
Als alles wel is, sal Afllard] v. B[urum] over 14 a sestien dagen grietman van
Ferwerderadeel en ik van Doniawerstal sijn. Ende daer te boven is Cieltje mijn
bruid, 't Is mij nae mijn sin en sij heeft het gerief om van Langweer niet te behoeven te scheijden. Wonderlijke saeken gebeuren er heden ten daege, wat
dunkt uw, moet deze schielijkheit mijn hoofd niet vol muisenesten maken?8
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Afb. 2. Cammingha state te Ferwerd: Hessels geboortehuis. Tekening door J. Stellingwerf uit
1721. Collectie Fries Museum Leeuwarden

Een huwelijk niet alleen uit genegenheid, maar ook uit politieke overwegingen dus,
zoals ook Hessel in zijn Mémoires erkende. Het huwelijk is echter nog een geheim,
schrijft Johan verder, maar velen hebben het al wel geraden en als de huwelijksdatum bepaald is, hoopt hij dat Philip Frederik "een vrolijk deel sal neemen in al dese
soete veranderingen" en kort daarop volgt dan ook de invitatie aan hem en zijn
vrouw tot bijwoning van de bruiloft. Het huwelijk wordt voltrokken op 29 maart
1722 te Langweer.
Het jonge paar vestigt zich aanvankelijk in Langweer, waar Cecilia met haar ouders gewoond heeft, maar het oudste kind, een zoon, werd daar niet geboren. Cieltje
logeert bij haar ouders wanneer, onverwacht, het kind zich aandient; de jonge vader
is dan ook niet ter plaatse, maar hij spoedt zich ijlings naar Ferwerd, waar hij door
een vrolijk lawaai "van aensittende buijrvrouwen" reeds bij aankomst gerust gesteld
wordt. Dat de zaak naai- wens verlopen was wordt bevestigd door de mededeling van
de geboorte van een frisse zoon. In het bericht aan zijn broer biecht hij eerlijk op dat
hij het wel rustig vond er niet bij geweest te zijn.
Uit de felicitatiebrieven9 blijkt nog eens te meer dat het niet de bedoeling was geweest dat Cecilia de bevalling ten huize van haar ouders zou afwachten. Een neef
vermoedt dat het was "om Papa en Mama eens te verrasschen en verblyden" en een
tante drukt het aldus uit: "de oude wijwen hebben de mutsen wat te laet opgeset, soo
datse wat verast sijn geworden." Een week na de geboorte, op 10 oktober 1723,
wordt het kind gedoopt10 en het ontvangt de naam Hessel, vernoemd naar grootvader
aan vaderszijde. Een tweede kind wordt geboren op 15 januari 1726, Catharina
Johanna, vermoedelijk te Langweer."
De student: Hessel Vegilin van Claerbergen
Van nature was Hessel al geen gemakkelijk kind en vertoonde hij baldadig gedrag,
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maar door een rommelige opvoeding raakte het kind al helemaal stuurloos:
Ik weet niet welk gedachtenspinsel me ertoe zette om de geschiedenis van
mijn leven te willen schrijven, behalve dan wellicht een soort voorgevoel, dat
het vol vreemde avonturen zal zijn, als de Almachtige het me vergunt onder de
levenden te blijven, want wat ik tot heden beleefd heb is zo buitengewoon en
zo afwisselend, dat ik werkelijk vrees dat het slechts een flauwe afspiegeling
van de toekomst is. Moge de Almachtige God, in Wiens handen ik me overgeef, mij voor onheil bewaren.
Ik zal mijn leven pas gedetailleerd gaan beschrijven vanaf het moment dat
ik enigszins bewust aan het landsbestuur ben gaan deelnemen en, om beter uit
te drukken hetgeen ik van plan ben te gaan schrijven, het zal eerder een weergave zijn van politieke gebeurtenissen uit mijn tijd dan van mijn eigen leven;
misschien zal het tot nut kunnen zijn voor een van mijn naasten of van mijn
nakomelingen. Want ik ben van oordeel dat ik het aan de lezer verplicht ben
om enkele bijzondere gebeurtenissen kortweg aan te snijden van wat mij overkomen is tot aan het door mij uitgekozen moment waarop dit boek in detail
kan treden.
Ik ben geboren te Ferwerd, een bijzonder aardig dorp in het kwartier
Oostergo in Friesland. Mijn vader was een edelman; mijn moeder was niet van
zo hoge geboorte. Mijn vader had haar uit genegenheid, maar ook uit politieke
overwegingen gehuwd, om in regeringsambten te komen, wat hem zeer goed
gelukt is, want door zijn huwelijk kreeg hij door overdracht het grietmanschap
van mijn grootvader aan moederszijde. De deugd en vroomheid van mijn lieve
moeder vergoedden wat haar aan afkomst ontbrak.
Ik ben dus, zoals gezegd, geboren te Ferwerd, de derde oktober van het jaar
1723. Ik had een zeer zwakke aanleg, zodat men mij met de uiterste zorg omringde, waarin men naar mijn mening ongelijk had, omdat het voor het karakter beter is kinderen sober op te voeden dan met omzichtigheid.
Men zond mij naar een school om lezen en schrijven te leren en ik bracht
veel tijd door bij de bedienden, een slechte gewoonte van dit land waar men
van mening is dat een jongen voor zijn tiende jaar niet vatbaar is voor ernstige
aangelegenheden, en waar men de knechten tot opvoeders aan zijn kinderen
geeft. Dit ligt ten grondslag aan vele slechte gevoelens, die met de jaren toenemen en te diep in het hart doordringen om nog met wortel en al uit te roeien,
wat dan met grote kracht moet gebeuren.
Het grootste gedeelte van de tijd bracht ik door te Ferwerd bij mijn voornoemde grootvader en nadat deze gestorven was [1729] bij mijn oom
[Assuerus], die zijn weduwe [Hessels grootmoeder] gehuwd had en die het
goed met mij voor had. Ik verloor mijn lieve moeder in het jaar 1731 en met
haar heb ik veel verloren.
In het jaar .... ging ik met mijn oom en tante naar Zutphen, waar zijn regiment zich bevond (want hij was kolonel van de infanterie) en waar men mij
naar de Latijnse school zond.12 Ik voldeed niet aan de verwachtingen en bleef
er slechts een jaar, waarna men mij bij de befaamde Miron in Den Haag in de
kost deed om er te studeren. Ik had daar echter in het geheel geen trek in, zodat
ik er voor het vele dat het kostte niets anders leerde dan de Franse taal. Een
voorgewende zwaarmoedigheid redde me uit dit huis, waar ik werkelijk veel
geleden heb in de twee-en-een-half jaar dat ik er woonde. Men deed mij intern
op de Latijnse school te Leeuwarden, maar mijn slechte gedrag maakte dat
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mijn vader me in het jaar ... bij hem in huis haalde, waar ik een kastijding ontving in evenredigheid tot mijn buitensporig gedrag.
Toen werd mijn vader geveld door een slepende ziekte, in welke gezondheidstoestand een broer [Nehemia], die raadsheer in het Hof van Brabant en
van het land van Overmaze was, hem gezelschap hield. Hij was een man met
een streng innerlijk gemoed, hoewel hij opgewekt leek. Hij was geestig en
zeer belezen, maar het lijkt me dat hij me veel kwaad heeft aangedaan met zijn
raadgevingen. Ik moest van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werken aan
Latijnse opstellen en vertalingen, maar wat ik ook deed, hij was nooit tevreden.
Dit leven duurde verscheidene maanden, waarna ik weer in huis werd gedaan bij mijn oom de kolonel [Assuerus], die grietman van Haskerland was
geworden in plaats van zijn overleden oudste broer [Philip Frederik] (het licht
van onze familie vanwege zijn bekwaamheid, rechtschapenheid en kunde; o
waarde oom, wat betreur ik uw heengaan en wat betreurt het vaderland u!). Zo
kwam ik in Joure te wonen en hier volgde ik Latijnse lessen bij de predikant
van het dorp, Edema genaamd, die, doordat hij in overleg aan mijn verbetering
werkte, mij in korte tijd meer bijbracht dan al de meesters in mijn hele leven
hadden gedaan. Ik kreeg de smaak van het studeren enigszins te pakken en
omdat ik bij mijn oom wat meer vrijheid had, kreeg ik het gevoel alsof ik in
het paradijs was. Mijn vader, die zich in die tijd in Den Haag bevond, schreef
ik zo nu en dan Latijnse brieven, die dankzij de nodige ijver zeker goed gesteld
waren, maar hij meende dat ze niet door mij maar door de zoon van de dominee geschreven waren. Lezer, velt u zich een oordeel over mijn situatie: wanneer ik kwaad deed gold er geen pardon, en wanneer ik goed deed rezen er
kwade vermoedens.
Daarop keerde mijn vader in de provincie terug en ik kwam weer bij hem
wonen. Mijn grote angst voor hem en de geringe zachtheid die hij me betoonde, maakten dat mijn wilde en warrige stemming spoedig herleefden. Ik had
geen vrienden in de omtrek, zodat ik de kamerdienaar van mijn oom de raadsheer, nogal een losbol, tot mijn vertrouweling maakte.
Toen kwam mijnheer Allamand bij ons, een Zwitser van geboorte, een
braaf man en heel geleerd, die mijn vader voor mij als gouverneur had geëngageerd. Maar doordat men hem mij op een verkeerde wijze introduceerde, was
mijn liefde voor de deugd alweer te veel gedoofd om nog met enige smaak van
zijn onderricht kennis te nemen. Al wat ik aan goeds deed was slechts geveinsd om maar zo snel mogelijk naar de universiteit te kunnen gaan. Dit vertrek werd bespoedigd door de natuurlijke genegenheid van mijnheer Allamand
voor Leiden, want hij haatte Friesland, en niet zonder reden, omdat men hem
in Friesland op één lijn zette met al die vreemdelingen (God heeft ons allen geschapen, nietwaar?), terwijl men hem in Leiden naar waarde wist te schatten
en hij er onder de geleerden zeer geacht was.
De gouverneur: Joannes Nicolaus Sebastianus Allamand
Allamand was tien jaar ouder dan zijn pupil. Hij was op 18 september 1713 geboren
te Lausanne en had daar theologie gestudeerd. Als gouverneurs waren Hugenoten en
Zwitsers geliefd,13 en zo was hij huisonderwijzer geworden bij de Leidse hoogleraar
's-Gravesande (1688-1742), totdat diens beide zoontjes in 1738 enige dagen na elkaar kwamen te overlijden. Het is Nehemia Vegilin die vanuit Den Haag in juni
1739 zijn broer Johan wijst op deze kandidaat, "begaeft met veelerhande goede hoe84
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danigheden, besettende volkomentlijk de Latijnsche en Griexe talen, en daer en
boven in vele andere konsten en wetenschappen ervaren". Ingewonnen referenties
zijn zeer positief en Nehemia stelt dan ook voor: "Wat mij aengaet ik soude UWG
wel vrijmoediglijk dit verraden de voorn[oem]de L'Allemand op t spoedigste te engageren". Een probleem is echter dat Hessel eerst thuis bijlessen moet krijgen voordat hij naar de universiteit kan.
De heer L'Allamand moveerde op dit poinct veele swarigheden, behalven dat
hij daer door soude werden geinterrumpeert in het vervolgen sijner
Academische oeffeningen, soo vermeijnde hij, dat sijne toekomende discipel
nu wel in staet soude weesen om de collegien van Literature en historiën met
enige vrucht waer te nemen, en dat hij hem onderwijlen in de talen soude onderwij sen. Dog wanneer ik hem informeerde dat UWG soon nog soo verre niet
was geavanceert en dat hij absoluijt nog enige private Institutien van noden
hadde, soo quam hij eijndelijk soo verre van te declareren Dat hij genegen was
sich voor een Jaar tot het friesche verblijf te engageren.
Bij de salarisonderhandelingen stelde Allamand dat een gouverneur doorgaans 800
gulden per jaar genoot, "Dog als hy bemerkte dat dese somme my wat begrootte,
soo deed hy een voorslag, dat UWG hem soude geven F 600 voor t jaer dat hy in
Vriesl[and]t soude passeren, en daer-na als hy met syn discipel op de Academie tot
Leyden was sjaers F 800" - een vorstelijk bedrag waarmee Allamand bijna evenveel
verdiende als een hoogleraar in de letteren te Franeker of te Deventer. Johan gaat accoord: "Ik ben seer in mijn schik dat de persoon in questie sig genegen heeft getoont
voor een jaer provisioneel te inclineren tot een overzees verblyf." En aldus meldt
Allamand zich na de zomervakantie voor een verblijf van één jaar in Langweer; de
voorkeur van Leiden boven Franeker als erop volgende universiteitsstad zal wel
door Allamand bedongen zijn.14
Het was in gegoede kringen zeer gangbaar om de opvoeding van de kinderen toe
te vertrouwen aan een daartoe aangestelde gouverneur of, in het geval van meisjes,
een gouvernante.15 Deze leermeester binnen het gezin was meer dan alleen een huisonderwijzer, zoals die vanuit de zeventiende eeuw bekend is. Diens taken toen
waren geconcentreerd op kennisoverdracht, op onderwijs vanaf de basis tot en met
zonodig de academie, wanneer de huisonderwijzer medestudent werd en aldus zijn
pupil met bijlessen en als repetitor bijstond. De achttiende eeuwse gouverneur kreeg
echter een bredere, vormende taak: naast het onderwijs in talen en wetenschappen
moest hij opvoeden tot welgemanierdheid en waken over het zedelijk gedrag. Ook
nu gold dat deze taak zonodig aan de universiteit of tijdens een buitenlandse studiereis werd voortgezet, ingegeven natuurlijk door de ongerustheid van de ouders over
het reilen en zeilen van hun kroost in den vreemde. De genoemde functieverandering bracht echter ook een verandering in de sociale positie met zich mee. De gouverneur nestelde zich nu boven het gewone personeel. De gemeenzaamheid met de
heer des huizes sloot enerzijds een intieme omgang met het huispersoneel uit, terwijl anderzijds het standsverschil met de patroon nimmer overbrugd kon worden.
Binnen deze eenzame tussenpositie rees er een ander delicaat probleem: de verhouding met de pupil. De taakverandering bracht met zich mee dat de formele relatie
tussen huisonderwijzer en leerling zich wijzigde in een wederzijdse vertrouwenspositie tussen gouverneur en pupil. Hun relatie werd intiemer, waarbij het gevaar niet
denkbeeldig was dat de gouverneur het vertrouwen van de ouders schond, zeker
wanneer het kind ouder en slimmer werd. Het was een complexe situatie waarin de

Wumkes.nl

85

gouverneur terecht kwam. Hij stond in een eenzame positie, halverwege tussen adel
(patriciaat) en huispersoneel in, en balancerend tussen ouders en kinderen; vertrouwen èn distantie tot alle huisgenoten maakten dat de marges smal waren. De gouverneur moest op eieren lopen.
Nog voor de eeuwwisseling raakte de gouverneur weer in diskrediet. Er ontstond
kritiek op het opvoedingsideaal waarvoor de gouverneur stond. Dit vormingsideaal
had er al toe geleid dat men koos voor buitenlanders, in plaats van de vaak
Nederlandse huisonderwijzers: aanvankelijk Franse hugenoten, later Zwitsers of
Duitsers. Maar geleidelijk groeide het besef dat dit ideaal te zeer geënt was op een
Frans-aristocratische hofcultuur die niet strookte met het burgerlijke karakter van de
Nederlandse samenleving. Met een groeiend 'vaderlands gevoel' naar het einde van
de eeuw kwam als keerzijde een wantrouwen jegens buitenlandse invloeden.
Bovendien rees het inzicht dat de opvoeding bovenal een taak van de ouders behoorde te zijn. De ouders namen de verantwoordelijkheid voor de vorming van het kind
op zich, terwijl de kennisoverdracht uitbesteed werd aan een opleidingssysteem, dat
juist in deze periode ingrijpend verbeterd werd. De gouvernante hield het langer vol
dan haar mannelijke collega, wellicht mede omdat het reguliere onderwijssysteem
toch al niet voor meisjes bestemd was, waarbij haar taak zich weer wijzigde tot kinderoppas voor de jongsten en tot gezelschapsdame voor de oudere dochters.
Terug naar de jaren van Hessel, toen dit gouverneurschap nog in vol aanzien
stond. Wanneer de pupil aan een universiteit ging studeren werd de taak van de gouverneur - in het Latijn als praefectus of als praeceptor aangeduid - er niet eenvoudiger op. Nu moest hij ook het dagelijks leven organiseren, inclusief de kost, van 's
ochtens vroeg tot 's avonds laat. De volledige regie over het studieprogramma
moest hij nu prijsgeven en hem resteerde slechts het begeleiden bij het academisch
studieprogramma, met zonodig bijscholing. Hij was gezelschapsheer, maar ook
mentor voor zijn pupil, om die te introduceren in het mondaine leven van de grote
stad. Nog meer dan voorheen was de gouverneur de vertrouwensman, niet alleen
voor zijn pupil, maar vooral voor zijn opdrachtgevers. Gemakkelijk werd hij gemangeld tussen enerzijds loyaliteit met zijn opdrachtgevers die hem betaalden, en anderzijds solidariteit met zijn kamer- en studiegenoot met wie hij immers dagelijks omging. Alles hing natuurlijk af van de houding jegens de hem toevertrouwde pupil:
speelde hij teveel de welwijze vader dan riskeerde hij een plaatsvervangend generatieconflict, maar als hij zich op sleeptouw liet nemen dan verspeelde hij onvermijdelijk zijn faam en gezag. De functie had echter ook zeer aantrekkelijke kanten. De
gouverneur kon zelf een studie volgen, alle levenskosten declareren en nog verdienen ook. En in dit geval waren de verdiensten zeker profijtelijk. Bovendien, een
langdurige en intensieve studie maakte dat deze werkstudent de aandacht van zijn
professoren op zich kon vestigen. En al even bevorderlijk voor het eigen netwerk:
hij geraakte in gegoede kringen, want alleen de elite kon zich dergelijk personeel
veroorloven. We zullen zien dat Allamand naast de wrange vooral de zoete vruchten
van dit beroep plukte.
Het is geenszins mijn bedoeling om met deze enkelvoudige schets van een relatie
student-gouverneur-vader te suggereren dat Allamands taakvervulling kenmerkend
was voor andere gouverneurs. Hoe anderen zich van hun taak gekweten hebben is in
veruit de meeste gevallen niet meer te achterhalen. Vaak weten we weinig meer dan
louter een combinatie van namen. Om slechts enkele Friese voorbeelden te noemen:
Petrus Camper (1722-1789) stelde zijn zonen onder het toezicht van Johann Georg
Faber, die het in hem gestelde vertrouwen echter beschaamde, Charles G.F. Dumas
zag toe op de studietijd van jonker Hans Willem van Aylva (1751-1827), en Johann
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F.M. Herbell was gouverneur èn secretaris in dienst van Georg Frederik baron thoe
Schwartzenberg en Hohenlansberg (1733-1783).'6 Het belang van bewezen bekwaamheid als gouverneur voor de latere loopbaan blijkt ook uit de levensloop van
Jan Willem de Crane (1758-1842), die er net als Allamand zijn professoraat in
Franeker aan dankte.17 Allamand mag dan slechts één van de velen geweest zijn, hij
kan wel model staan voor 'de' gouverneur.
Zoals zoveel regentenzonen was Vegilin junior voorbestemd voor een bestuurlijke functie en dus was een rechtenstudie passend. Allamand, die al theologie gestudeerd had en die in de Waalse kerk gepreekt had, was echter veel meer geïnteresseerd in de studie van de fysica (toen vallend onder de filosofie) en medicijnen.
Noodgedwongen zal hij met Hessel colleges in de propadeutische vakken en in de
rechten gevolgd hebben, maar gaandeweg zullen de studieprogramma's wel minder
parallel gelopen hebben. Allamand kon echter ook zijn eigen invloed laten gelden.
Hij was al zo verankerd in Leidse kringen, dat de keuze wat hem betreft nooit op
Franeker als plaats van studie kon vallen. Zijn enthousiasme voor Leiden blijkt ook
uit het feit dat hij, zoals zal blijken, een neef naar deze universiteitsstad weet te
halen.
De studie
In het jaar 1740, toen Hessel met zijn gouverneur naar Leiden zou vertrekken, verbleef zijn vader voor zijn gezondheid te Spa en daarheen schrijft Allamand op 30
juli vanuit Langweer zijn bevindingen bij het zoeken naar een kosthuis voor hen beiden in de academiestad.
Aangezien hij in Leiden bekend was had Allamand zich schriftelijk gewend tot
een hem bekend adres, maar hij was afgeschrikt door de hoge prijs die hier werd bedongen. Hierna werd een zekere Badouin aangeschreven en daar had hij meer succes. Deze had twee kamers te huur met aangrenzende cabinetten, voldoende om er te
slapen en bovendien had het huis had een gunstige stand gelegen tussen professorenhuizen (hij schrijft helaas niet waar). Badouins gezin bestaat uit slechts hemzelf, zijn vrouw en de meid, en behalve de vermelde kamers worden er geen andere
verhuurd, wat Allamand ook een voordeel acht, evenals de omstandigheid dat de
huurbaas wel andere studenten te eten wil hebben, maar alleen die welke zijn huurders verkiezen. Het eten zal wel in orde zijn, want de man is banketbakker van professie, en voor de was zal zijn vrouw zorgen. Dit is inbegrepen in het pension dat
jaarlijks 400 gulden bedraagt en waarvoor zij bovendien nog vuur, licht en bediening zullen genieten. Aangezien hij overtuigd is niet beter of goedkoper terecht te
kunnen heeft hij Badouin reeds geschreven dat het aangaan van de zaak alleen nog
afhangt van de toestemming van de vader van zijn pupil; graag wil hij dus zo spoedig mogelijk bericht.
Vader Johan geeft zijn toestemming en in de tweede helft van augustus wordt het
vertrek naar Holland voorbereid. Allereerst worden de mee te nemen boeken uitgezocht, waarvan een aantal in Leeuwarden zijn. Ze gaan er samen heen, per boot via
Sneek, want de wegen zijn te modderig om de tocht te paard te doen. Enkele dagen
verblijven ze in Leeuwarden, want Hessel moet er tevens afscheid van zijn familie
nemen.
Omstreeks die periode doen ze ook nog een studiegenoot of althans een tafelgenoot op in de persoon van Hans Willem van Plettenberg (1721-1780), een zoon van
Alexandrines broer Lodewijk en Armgardt Heinsius '8 Dit echtpaar had Allamand in
Joure ontmoet toen Hessel hen een afscheidsbezoek bracht, en vanzelfsprekend
kwam het gesprek bij die gelegenheid op de keuze voor Leiden. Wat Allamand
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Afb. 3. Het Akademiegebouw aan het Rapenburg te Leiden. Tekening omstreeks 1740.
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ervan vertelde deed de heer en mevrouw Plettenberg besluiten hun zoon uit
Franeker weg te halen1'en eveneens naar Leiden te sturen. Allamand stemde er volledig mee in omdat hij het voor Hessel zeer geschikt vond: hij had de jonge
Plettenberg bij een bezoek in Joure als een serieuze student leren kennen. Men besloot hem direct mee te laten gaan, maar van dit plan werd later toch weer afgeweken. Mogelijk moesten de ouders toch eerst met Johan Vegilin tot een vergelijk
komen omdat van de gouverneur meegeprofiteerd zou worden.
En zo vertrok Hessel op 29 augustus 1740 naar Leiden, om er zich op 2 september
samen met zijn gouverneur aan de universiteit te laten inschrijven.20 Hessels beschrijving van zijn studietijd is wel uiterst summier en niet al te positief:
Zodra ik er was verbrak ik de ketenen van slavernij, ik bespotte mijn gouverneur, verkwiste ontzettend veel geld en gaf me hals over kop over aan uitspattingen en enorme buitensporigheden. Alle grote vakanties ging ik terug naar
Friesland, waar ik vastte van mijn pleziertjes en ik boette deed na talloze welverdiende uitbranders. Aldus verbleef ik drie jaren in Leiden, geliefd bij wildebrassen en losbandigen, veracht en beklaagd door eerlijke lieden.
Van de eerste maanden zijn er geen brieven, omdat Johan Vegilin op de terugreis
van zijn badkuur naar Friesland de beide studenten heeft opgezocht. De eerste brief
die Allamand vanuit Leiden schrijft is gedateerd op 19 november 1740, en deze
brief en de vijf volgende melden alleen maar kleine gebeurtenissen. Hessel werkt
hard, aldus Allamand, en hij bedankt verder voor toegezonden wild en kievitseieren.
Er wordt melding gemaakt van een aantal beleefdheidsbezoekjes, met als meest opvallende die aan de bevriende mr. Cornabe, waar ook de prins van Hessen genodigd
was, en waarvoor zij, omdat de afstand groot en het weer slecht was, een koets heb-
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ben moeten nemen. De door oom Assuerus gevraagde bloembollen kunnen niet geleverd worden en met nieuwjaar worden verzen gestuurd. De komst van de jonge
Plettenberg wordt voorbereid door woonruimte voor hem te zoeken, en hij zal bij
hen het souper en het diner gebruiken voor een ducaat (f 5,50) per week. Nadat
Plettenberg eind februari 1741 eenmaal aangekomen is,21 meldt Allamand dat het
goed met hun drieën gaat en hij spreekt opgewekt van een triumviraat. Helaas heeft
Hessel last van kiespijn; hij zit maar thuis bij de kachel en is gedurende enkele
weken niet uit huis te branden.
Zo lijkt Allamand het eerste studiejaar door te keuvelen, de indruk wekkend dat er
gewerkt wordt naar verwachting, al wordt er nimmer iets gemeld over concreet gevolgde colleges. Maar in de volgende brief, 3 juni, schrijft Allamand voor het eerst
dat het niet zo naar wens gaat. "Onze studies zijn zeer middelmatig geweest, en zelfs
beneden middelmaat." In laatste instantie heeft de kermis er schuld aan: niet alleen
staan de hoofden van de studenten in die tijd niet naar de studie, maar zijzelf doen
helemaal niets. Zij gaan dansen en in een cabaret is een hele rel geweest, waaraan de
wacht te pas is gekomen; de zaak was zelfs zo ernstig dat de academische senaat er
zich over boog. Sommige studenten zijn in de gevangenis gestopt en anderen zijn in
het cabaret zelf vastgehouden, waarna medestudenten een poging deden hen te ontzetten. Omdat allen menen dat het aan de corpsleden past elkaar te helpen, was ook
Hessel niet te houden; het was zijn gouverneur onmogelijk ervoor te zorgen dat deze
slechts met hem uitging. Intussen schijnt zijn pupil er toch niet rechtstreeks bij betrokken te zijn geweest, en Plettenberg heeft zich geheel van de relletjes onthouden,
maar ook na de kermis bleef de lust tot studeren bij Hessel nihil. Deze brief is dus
buiten Hessel om geschreven en diens vader wordt verzocht er niet van te reppen.
Allamand verzoekt hem tevens dringend te bevelen dat zij dadelijk bij het ingaan
van de grote vakantie naar huis komen, want anders vreest hij dat Hessel, onder
voorwendsel dat er geen colleges meer zijn, zich nog meer te buiten zal gaan. De
schrik zit er bij Allamand goed in, maar wat hij niet wist, was dat de senaat de zaak
routineus en zonder veel ophef had afgehandeld.22
Naar aanleiding van dit schrijven is er een ernstige brief uit Langweer gekomen.
Allamand maakt op 10 juni gebruik van de constructie om twee brieven tegelijk te
schrijven, één met medeweten van Hessel, de ander buiten zijn pupil om. In de 'geheime' brief wordt geklaagd dat Hessel in zijn bed gekropen is zonder dat hem iets
mankeert. Hij is er al twee dagen niet uit te krijgen en heeft aangekondigd morgen
hetzelfde te zullen doen. Allamand verzoekt de vader in deze brief als antwoord op
de bijgaande 'open' brief zeer dringend te bevelen dat zij zo gauw mogelijk terug
moeten komen, want de uitgaven lopen maar op.
De tweede brief van Allamand, waarvan Hessel dus wel kennis heeft genomen, is
van een heel andere toon. Hij schrijft dat zijn pupil zo door zijn vaders brieven getroffen is, dat hij bang is dat zijn gedrag zijn vaders gezondheid benadelen zal.
Zeker zou hij zelf geschreven hebben, ware het niet dat een verkoudheid, die hem
koorts heeft bezorgd, hem reeds twee dagen dwingt het bed te houden. Hij heeft zijn
gouverneur verzocht te benadrukken dat het zijn eerste jaar is waarin hij met de wereld in aanraking komt, in alles zo fascinerend dat hij van zijn werk werd afgehouden, en zijn jeugd heeft hem belet voldoende acht te slaan op raadgevingen die hem
gegeven werden; nu ziet hij zijn ongelijk in, niet alleen door wat zijn vader schrijft,
maar ook door eigen nadenken, enz. enz. Hij belooft beterschap. Allamand voegt er
dan nog aan toe dat hij gelooft dat Hessel eens een waardig lid van zijn geslacht zal
worden. Zo eindigt, op een wijze die weinig goeds belooft, het eerste studiejaar van
Hessel.
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Half september gaan Hessel en zijn gouverneur voor het tweede academiejaar
naar de sleutelstad. De reis, na aankomst beschreven in een brief gedateerd 16 september, kan een slecht voorteken lijken. In Lemmer kan men wegens het slechte
weer niet uitvaren, zodat de nacht daar in het schip wordt doorgebracht. En hoewel
men de volgende dag Amsterdam bereikt, is het dan zo laat geworden, dat de reizigers nog eens in de schuit moeten overnachten. Nadat in de hoofdstad enige bezoeken zijn afgelegd, gaan zij door naar Leiden, waar de erop volgende dinsdag de colleges zullen aanvangen, waarvan zij, naar Allamand hoopt, nu ook inderdaad
vruchten zullen gaan plukken. Het dagelijks leven zal wat anders worden ingericht:
voor de maaltijden in het kosthuis leveren ze zelf de ingrediënten en er zal alleen
voor de bereiding betaald worden. Bijgevolg wordt in de brieven de vermelding van
toe te zenden etenswaren belangrijker. Al spoedig blijkt dit systeem makkelijker gezegd dan gedaan. Allamand doet de ervaring op dat ze nu heel tevreden zijn over
menu' s, die ze anders onvoldoende zouden vinden, louter omdat het bedenken ervan
heel wat hoofdbrekens kost. Zo gaat het verzoek uit om behalve een vaatje boter ook
wat pekelvlees te zenden: "Dikwijls zal een stuk gezouten vlees ons te pas komen
als ons geen ander gerecht in de gedachte komt". Het bedenken van de groente is al
even lastig; op een verzoek om een zending erwten wordt zo overvloedig gereageerd
dat Allamand de schipper een verwijt maakt teveel meegenomen te hebben. De
eveneens meegezonden koolrapen waren echter bijzonder welkom.
In het tweede studiejaar houdt Johan ook op andere wijze de teugels strakker. Er is
afgesproken dat Allamand maandelijks zal rapporteren, ongeacht of er iets te melden valt. Enkele brieven beginnen dan ook met de beleefd verpakte verzuchting dat
er eigenlijk geen nieuws is maar dat de pen volgens afspraak opgenomen wordt. En
de uitgaven worden redelijk nauwgezet verantwoord. Een indruk biedt de brief van
4 november, waarbij Allamand de volgende rekening opmaakt:
Betaald het aan onze waard verschuldigde over het afgelopen jaar
Aan mijnheer Vegilin voor de maanden augustus, september, oktober en november
Voor mijn laatste kwartaal van het voorafgaande jaar lopend tot 26 september
Kosten voor onze reis
Voor papier, pennen en collegeboeken, gekocht voor mijnheer Vegilin
Voor een overjas en andere kleding voor mijnheer Vegilin met werkloon
Voor twee fluiten gekocht voor mijnheer Vegilin
Kosten van de chirurgijn
Voor onze intekening van colleges
Voor onze voorraad turf
Voor onze voorraad wijn
Voor al ons voedsel tot op heden
Totaal

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

150
43
200
11-2-5
13-5-0
56-2-0
12-0-0
9-10-0
3-6-0
32-9-4
14-12-4
70-9-3
615 -17 -0

Het is opmerkelijk hoe weinig kosten in een directe relatie staan met de studie, zoals
bijvoorbeeld collegegelden. Geld wordt hen toegezonden via schippers of verkregen
via een vriend van Johan Vegilin, Cuneus genaamd. Allamand let scherp op de uitgaven en op 7 april 1742 meldt hij voldaan dat van de toegezegde 2200 gulden
waarschijnlijk niet meer dan 2000 nodig zullen zijn. Zoonlief denkt er anders over.
Die laat de goede wensen voor het jaar 1743, in keurig Latijn gesteld, gepaard gaan
met een bede om extra geld, waarna Allamand er ijlings aan toevoegt dat hier natuurlijk sprake is van een retorisch hoogstandje.
Met de studie gaat het nu wat beter, zo blijkt uit de brief van 4 december 1741.
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Maar in een postscriptum op deze brief voegt Allamand buiten kennis van Hessel in
bedekte termen een noodkreet toe:
Terecht meent U dat Uw zoon niet volmaakt is, hoewel ik me beslist niet over
hem beklaag. Maar zijn fouten zijn niet zo aanzienlijk dat ik U ermee moet lastig vallen. Omdat ik niets op te merken heb over zijn studie en gedrag moet ik
blijmoedig de rest verontschuldigen. Daar het echter goed is hier niets te veronachtzamen, vraag ik U als gunst zo goed te willen zijn om hem aan te sporen, wanneer U hem schrijft, iets vroeger op te staan en veel meer te werken
aan het matigen van zijn driftbuien, die om eerlijk te zijn zeer zelden terugkeren en die nooit erg lang duren, maar toch weer terugkomen, 's Morgens is hij
altijd bereid om naar het college van 8 uur te gaan, maar hij weet vooraf dat hij
altijd om tenminste 7 uur op moet staan; dat lukt slechts een enkele keer. Deze
twee verwijten zijn weinig belangrijk en daarom bid ik U hem er en passant
over aan te spreken, en het te beschouwen als een zaak waarover ik de vrijheid
neem U erover te schrijven als iets dat hem nog resteert te verbeteren.
Wijs geworden door eerdere ervaringen voegt Allamand aan de brief van 7 april
1742 een postscriptum toe, opnieuw buiten Hessel om, waarin hij aan de vader
vraagt om aan Hessel un ordre positifte geven om niet later dan 8 uur thuis te
komen zolang de kermis duurt. De meeste andere studenten gaan dan weliswaar nog
naar danshuizen, maar om ongelukken te voorkomen durft hij Hessel er niet heen te
laten gaan. Voor zover uit de correspondentie valt op te maken is de kermistijd beter
verlopen dan het vorige jaar. Wie weet is Johan wel opzettelijk in die tijd naar
Holland gegaan, waar hij toch geregeld moest zijn, en is daarom de maandelijkse
brief van mei niet te vinden. Zo'n verzoek om een positief bevel maakt duidelijk dat
de gouverneur het vaderlijke gezag node mist om de zoon in het gareel te houden.
De arme Allamand moet op kousevoeten manoeuvreren: enerzijds dient hij zijn taak
als leidsman waar te maken, maar anderzijds lijkt hij gehinderd te worden door het
statusverschil met de beide edellieden. In zijn brieven spreekt hij consequent van
Mr. votre Fils of (zoals in bovenstaande afrekening) van Mr. Vegilin, zonder ooit
diens voornaam te noemen. Daarenboven had Hessel nog andere machtsmiddelen
om Allamand te bewerken, zoals hijzelf toegeeft:
Wellicht zult u, waarde lezer, verbaasd zijn over het feit dat mijn gouverneur
me zoveel vrijheid liet. Maar hij moest wel. Als hij mij niet wilde laten gaan,
zette ik zo'n driftkop op dat hij blij was er met de schrik af te komen door me
alsnog toestemming tot uitgaan te geven.
Tevens uit Allamand regelmatig zijn twijfel wanneer Hessel weer eens ziek te bed
ligt. Gespeelde drift en geveinsde ziekte zullen Allamand menigmaal tot radeloosheid hebben gedreven.
Hessel heeft dat jaar door ziekte enige malen colleges verzuimd, maar rechtstreekse klachten over zonder noodzaak wegblijven worden niet geuit, zodat geconcludeerd mag worden dat Hessel als tweedejaars zich goed heeft gedragen. Welke colleges gevolgd of verzuimd worden, en door wie, Hessel en Allamand gezamenlijk of
afzonderlijk, wordt nimmer vermeld. De enige professoren die genoemd worden
zijn 's Gravesande bij het overbrengen van groeten en Petrus Burman naar aanleiding van diens overlijden. Namen van medestudenten worden evenmin genoemd.
Twee studievrienden zijn bekend door de nederlandstalige lofdichten van Hessel in
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Afb. 4. De 'Burcht' te Leiden, van binnen,
en gezicht van daaruit op de Hooglandse
kerk. Aquarel door onbekende kunstenaar, 1742. Collectie Gemeentearchief

Uiden

hun proefschriften: Salomon Lijnslager, afkomstig uit Amsterdam, die op 16 juni
1741 promoveerde, en Henricus baron van Vilattes, gepromoveerd op 18 juni
1742.23
Een moeilijke taak krijgt de gouverneur onverwachts toebedeeld als de vader van
Hans Willem van Plettenberg op 24 februari 1742 komt te overlijden. Allamand ontvangt het bericht van de weduwe om het aan Hans Willem over te brengen; hij vangt
de jongen op (daarbij teruggrijpend op eerdere ervaringen bij het drama in de familie 's Gravesande) en begeleidt hem op zijn droeve thuisreis tot Amsterdam. Begin
april keert Hans Willem weer terug naar Leiden onder de goede hoede van
Allamand. Eerder, in november 1741, had hij Hessel op een soortgelijke wijze moeten opvangen na het overlijden van een niet met name genoemde neef.
Uit het eerste gedeelte van het derde studiejaar zijn geen brieven bewaard gebleven. De eerstvolgende brief bevat een gezamenlijke nieuwjaarswens van beide
Leidse heren, hierboven al genoemd. Op 20 april 1743 meldt Allamand dat ze
samen met een bevriende medestudent een reis naar de vestingwerken van Naarden
en de sluizen van Muiden gemaakt hebben. En met een roerende meelevendheid informeert Allamand naar Johans ziekte, waarover zij beide Leidenaars vreselijk ongerust zijn.
De eerste vlucht, vanuit Leiden
Zou vader zo snel genezen zijn dat Hessel het volgende avontuur aandurfde? Was
het louter een daad van onbezonnenheid zoals Allamand het achteraf deed voorkomen, of was het een wanhoopsdaad om aan het vaderlijk juk te ontsnappen? De aanleiding werd gevormd door de gebeurtenissen in de Oostenrijkse Successie-oorlog.
In de jonge Maria Theresia van Oostenrijk-Hongarije meenden enkele buurstaten
(Pruisen, Saksen, Beieren, Frankrijk) een zo zwakke troonopvolger te zien, dat ze
aanspraak maakten op allerlei gebieden of zelfs op de gehele kroon. De koningin
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deed een beroep op Engeland en de Nederlanden en over de vraag of men haar te
hulp diende te snellen werd ook in studentenkringen ijverig gediscussieerd.
Toen een van mijn vrienden zijn verjaardag vierde, kreeg de vreugde een enorme impuls door het bericht van de overwinning van de koningin van Hongarije
in Beieren. We dronken op haar gezondheid en we vulden onze hoofden met
de bedwelming van wijn en romaneske gedachten over de dapperheid van de
Huzaren en Falpatches. Een oude genegenheid voor de militaire dienst, die ik
altijd al had, ontwaakte door de warmte van de wijn. Ik bracht het grootste
deel van de nacht door met mijn kameraden herrie makend als bij een jachtpartij, waarna een ieder terugging waarheen hij wilde, en ik naar een brave burgerman, zodat het negen uur in de ochtend was toen ik thuis kwam, maar wel
met het voornemen om er niet lang te blijven. De angst om voor mijn gouverneur te moeten verschijnen en me bloot te stellen aan zijn verwijten werden
vreselijk versterkt door het knagen van mijn geweten.
In een oogoplag overzag ik de ellendige toestand waarin ik me mijns inziens bevond, en vanuit deze overwegingen voltrok zich in een zeer kort ogenblik het ferme besluit om te gaan waar het geluk me naartoe zou leiden. Ik nam
mijn beurs, die niet meer dan 20 ducaten bevatte, wat linnengoed en een groene kokarde, en ik ging naar een rijtuighouder. Ik huurde een sjees met twee
paarden, ging er geheel alleen mee weg, zonder mantel of bagage, gekleed in
kousen van witte zijde, een blauwe jas met rode voering en messing knopen,
met een vest en broek eveneens rood, waarbij ik mijn kokarde op een grote
omzoomde hoed bond, aldus uitgedost als een musketier, uitgerust met een
driekantsdegen en een zwarte pruik met een lange staart, zodat ik als twee
druppels water op een jonge ruwe officier leek.
Ik verliet de stad in deze uitmonstering om tien uur 's ochtends. De dag
precies herinner ik me niet meer, maar het was aan het begin van de kermis in
de maand mei van het jaar 1743.
Allamand meldt ras de verdwijning aan vader Vegilin. Gisteravond, zo schrijft hij
op 20 mei, heb ik Hessel toestemming gegeven om naar een soiree te gaan. Het zag
er zo goed uit, jonge lieden van verdienste in een huis dat goed bekend staat. Hessel
had om tien uur thuis moeten komen en Allamand wachtte tot elf uur, waarna hij op
zoek ging, tevergeefs, zodat hij de hele nacht in onrust opbleef, 's Morgens was
Hessel nog niet komen opdagen en Allamand ging de deur uit in de hoop - optimistisch danwei naïef - hem op het college van 8 uur aan te treffen. Toen hij hem daar
niet vond ging hij weer in de stad op zoek, en liep daarna het college van 10 uur af
zonder Hessel aan te treffen. Thuisgekomen vernam hij dat Hessel snel wat spullen
gehaald had. Met enig berouw beseft Allamand nu dat zijn pupil een nieuwe reprimande voor het te laat thuiskomen wilde ontlopen omdat hij bij een eerdere reprimande te horen had gekregen dat op deze wijze het studiejaar voortijdig afgebroken
zou worden; Allamand spreekt ditmaal ronduit van la pénible carrière de ses études
en uit zijn teleurstelling daarover. Na een verdere speurtocht door de stad wordt het
hem duidelijk dat Hessel met een gehuurde sjees naar Utrecht is vertrokken. In overleg met Cuneus besluit hij de achtervolging in te zetten. En zo stuurt hij op 21 mei
vanuit Utrecht een brief aan de vader, stukje bij beetje in verschillende herbergen
onderweg geschreven, hopend dat Vegilin zich niet ongerust zal maken. Zodra hij
Hessel opgevist heeft zal hij hem naar Friesland sturen, want het loont niet meer de
moeite om naar Leiden terug te gaan.
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Terug naar het verslag van Hessel zelf, die wel vermoed zal hebben dat men hem
probeerde te achtervolgen:
Ik ging die dag in galop via Utrecht naar Wijk bij Duurstede, waar ik overnachtte. Onderweg nam ik allerlei rollen op me al naar gelang ze me het best
voldeden om me belangrijk te laten lijken, overal informerend of mijn bagage
niet reeds gepasseerd was. Inmiddels heb ik wel begrepen, dat ik mijn gezicht
niet zo kon plooien dat men niet vaag de onrust en de zorg waarnam.
De volgende ochtend vertrok ik vroeg en ik bereikte Arnhem, waar ik mijn
sjees buiten de stad bij een herberg achterliet, omdat ik niet de moed of liever
de brutaliteit had om hem te verkopen. Met ongeduld wachtte ik op het tijdstip
dat de schuit naar Nijmegen zou vertrekken en dit ongeduld werd veroorzaakt
omdat ik hier meermalen het risico liep dat mijn onbezonnenheid ontdekt zou
worden.
Ondanks het feit dat er een Fries bataillon van Glinstra gelegerd was, waarvan mijn oom Assuerus ooit kolonel was en waarbij veel bekenden dienden,
ging ik de stad in om een kaart te kopen voor het uitzetten van mijn reis, maar ik
vond geen gedetailleerde kaart. Wel zette ik al de steden langs de Rijn die het
geallieerde leger aandeed op papier. Zo verliet ik gezond en wel de stad en
begaf ik me in de schuit in het gezelschap van een officier, die door mijn antwoorden en mijn manier van doen besefte dat mijn reis zeer geheimzinnig was.
In Nijmegen aangekomen gaf ik me uit voor een cornet van de wacht van
de prins van Oranje. Ik verpandde mijn gouden horloge en ik ging wandelen
tot aan het avondeten. Bij het passeren van het huis van de commandant, de
graaf van Schlippenbach, bespotten twee officieren mijn vreemde voorkomen.
Door mijn ijdelheid duldde ik deze belediging niet, ik keerde op mijn schreden
terug en vroeg deze heren met welk recht zij mij beledigden. Zij antwoordden
dat hun spot niet op mij gericht was en ontkenden dat dit een gebrek aan moed
was. Ik repliceerde dat ik me niet wilde bemoeien met hun mate van moed en
dat ik met hun ontkenning tevreden was, want ik begon te beseffen dat ik
moest oppassen omdat de graaf Van Schlippenbach gehuwd was met de weduwe van wijlen mijn oom, die waarde man van wie ik hierboven melding heb
gemaakt.24 Ik keerde terag naar mijn herberg en ik verliet die in alle rust tussen
8 en 9 om in de schemering nogmaals een ommetje te maken. Toen ik op het
punt stond te vertrekken hoorde ik zeggen: geef acht, jij daar. Ik deed het voorkomen alsof ik niets hoorde en mijn pas toonde ook dat ik niets te vrezen had.
Ik liep zeer rustig en met uitgemeten pas midden op de straat, de hand op de
degen en onderwijl neuriënd. Deze heren volgden me van nabij en hielden
krijgsraad over het aanvalsplan, maar bij de aanblik van mijn houding lieten ze
me uiteindelijk met rust. Ik maakte een tamelijk grote wandeling steeds in dezelfde houding, totdat ik terugkeerde naar mijn logement, waar ik met veel
smaak van het avondeten genoot. Hoe weet ik niet, maar tijdens deze ondernemingen bleef ik voldoende kalm, zonder na te denken over verleden of toekomst.
Ik reserveerde een plaats in de postkoets van Nijmegen naar Keulen. Ik
vertrok 's morgens vroeg en ik bereikte, nog altijd zonder mantel, de stad
Keulen omstreeks het middaguur van de volgende dag. Maar wie schetst mijn
verbazing toen ik bij het uitstappen mijn gouverneur ontwaardde, die mij een
goede dag wenste.... Ogenblikkelijk nam ik me voor om liever te sterven dan
me aan hem uit te leveren.
94

Wumkes.nl

Allamand had dag en nacht achter Hessel aan gereisd, moeizaam achterhalend waar
de reis naar toe ging. Op woensdag 22 mei verzond hij een volgende brief vanuit
Nijmegen. In Arnhem heeft hij de affaire rond de achtergelaten sjees geregeld. Hij
meldt dat hij heeft moeten improviseren om aan geld te komen: een welwillende
herbergier heeft hem 200 gulden geleend op een schuldbekentenis en nu verzoekt hij
Vegilin senior om deze schuld via een kwitantie te vereffenen. Aan de vooravond
van wat ongetwijfeld de derde slapeloze nacht zal worden meldt hij dat hij Hessel nu
hoopt in te halen door middel van een snellere, extra in te zetten postkoets - met succes dus.
De gouverneur besefte dat bijzondere maatregelen nodig waren om Hessel op te
vangen. Het werd een paardemiddel: hij zei dat hij via een brief had vernomen dat
oom Assuerus in Joure op sterven lag en dat hij Hessel daarom zijn dwaasheid vergaf. In Leiden had men begrepen dat dit de reden was voor zijn plotselinge vertrek,
aldus Allamand tot Hessel. Zo bood Allamand de jongen de mogelijkheid om zonder gezichtsverlies op zijn schreden terug te keren. En Hessel trapte er met open
ogen in, zoals hij later toegaf, en hij kreeg zo'n haast dat hij zijn gouverneur in
Keulen nauwelijks een middagmaal gunde. Terug in Langweer "deed de blik van
mijn vader me bevriezen. Ik had erop gerekend dat ik een vader zou weerzien die
geroerd was door mijn vlotte gehoorzaamheid en ik ontmoette een vader bij wie de
woede en de chagrijn dooreengemengd op het gezicht geschilderd stond. Dit gaf me
pas een vermoeden van het verraad en van de jokers in het kaartspel". Zo snel was
de terugreis verlopen dat vader Johan pas een kwartier voor hun aankomst van het
voorwendsel op de hoogte werd gesteld via een haastig door Allamand vanuit
Arnhem verzonden brief. Na een in diepe stilte genuttigde maaltijd volgt de onvermijdelijke preek van de vader en de spijtbetuiging van de zoon. "Mijn gouverneur
bleef nog enige tijd bij me, om me op het spoor van de bekering te zetten, waarna hij
vertrok naar zijn geliefde Leiden, zowel om zich te vermaken aan zijn studies, als
om de kwade geruchten weg te nemen die zich in Holland over mij verspreid hadden". Vanuit Leiden schrijft Allamand op 1 juni dat het hem aardig lukt om de
dwaze onderneming recht te praten tot iets waarover men slechts glimlacht. In de
brief van 23 juni is Allamand werkelijk hoopvol over het plichtsbesef van de zoon:
"Wie weet was deze laatste zotte daad nodig om hem werkelijk weer tot zichzelf te
laten komen?" De toon in deze en latere brieven lijkt gewijzigd, meer ontspannen,
alsof Allamand het vertrouwen van vader Vegilin definitief gewonnen heeft.
De tweede vlucht, naar Leiden
De studieperiode van Hessel is nu definitief geëindigd, zodat de ménage à trois officieel ontbonden wordt. Uiteraard is Hessel weinig gelukkig met de nieuwe situatie
en om zijn zinnen te verzetten besluit hij (zo doet hij het althans voorkomen) een
amoreuze verhouding aan te gaan met een oude vlam. Ze was de gouvernante over
twee meisjes, flink wat ouder dan hij, 28 jaar, en tijdens zijn studie had hij haar regelmatig geschreven. De liefde was wederzijds en tamelijk heftig. De geliefden zouden elkaar weer ontmoeten tijdens de Landdag te Leeuwarden in 1744. Op de
Landdag kwamen alle leden van de Provinciale Staten bijeen ter vergadering, elk
jaar in februari gedurende enkele weken; Hessel vergezelde zijn vader, die als grietman zitting had. Na een eerste gelukkig samenzijn stuurt Hessel via een naaister een
briefje aan zijn charmante daphnis (haar naam komen we helaas niet te weten) voor
een nieuwe ontmoeting op de volgende dag. Maar als hij haar opzoekt vindt hij haar
in tranen, want de naaister heeft haar een brief van zijn vader gegeven, met de nodige dreigementen. Hessel is weer eens stom verbaasd over wat hem nu overkomt en
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omdat hij verwacht wordt op een souper met andere dames neemt hij na een korte
krijgsraad met zijn maitresse en haar kamermeisje weer ijlings de benen. Na het souper, waar hij een miserabel figuur slaat en zo aanleiding geeft voor allerlei roddelpraat, keert hij terug naar zijn vader, die gedurende het gehele verblijf te
Leeuwarden over de affaire blijft zwijgen. De liefdesrelatie wordt verbroken en
Hessels oude humeurigheid keert terug. De malaise wordt nog eens versterkt doordat een oude, slecht geheelde wond weer opengaat.25 Hessel neemt zich voor om opnieuw te vluchten (hij spreekt van een ontsnapping, evasion) en ditmaal beter voorbereid.
Pas 15 dagen nadat ze in Langweer teruggekeerd zijn wordt Hessel door zijn vader
de les gelezen, die in allerlei luchtige woorden een heuse trouwbelofte ontwaard
heeft. Hessel wordt te verstaan gegeven dat er voor de laatste maal pardon geschonken wordt, maar omdat hem geen enkele taak toebedeeld wordt en omdat hij dus geen
enkele mogelijkheid krijgt om zijn vaders vertrouwen te winnen slaat de wanhoop
toe. Een koffer met linnengoed en papieren stuurt hij op naar zijn chirurgijn te
Leiden. Met een steeds meer opspelende wond en bij vreselijk slecht weer verlaat
Hessel het vaderlijk huis. Aangekomen in Leiden wordt eerst een oude stamkroeg en
vervolgens de chirurgijn opgezocht. Nadat deze hem zijn kamer heeft binnengeleid,
"waar ik amper een kwartier na aankomst, gevuld met het bevredigen van de vragen
van mijn gastheer, een groot gestommel op de trap hoorde. We openden de deur en
vervolgens vertoonde zich een welbekend maar nauwelijks verwacht voorkomen
(physionomie): het was Monsieur Allamand, die dadelijk naar binnen kwam." Vader
Johan had al snel begrepen dat zijn zoon gevlucht was en hij had een knecht op de
achtervolging gezet, maar die wist Hessel niet in te halen voordat deze de boot uit
Lemmer genomen had. Vegilin sr. vernam dan echter van de vooruitgezonden koffer
en hij schreef terstond Allamand, die van de vlucht hoorde toen Hessel nog in de
kroeg verkeerde, en die vervolgens continu het huis van de chirurgijn liet bewaken.
Met enig succes weet Allamand tegenover Hessel verzoening te preken en hij ziet
met zorg naar de steeds heviger opspelende wond. Terwille van zijn genezing moet
Hessel wel bij de chirurgijn blijven, door hem al snel ervaren als een verblijf in een
gevangenis, met slechts het bezoek van Allamand en enkele van diens getrouwen. Hij
gaat lezen, onder andere het door hem meegenomen boek van Hugo de Groot Over
de waarheid van de christelijke godsdienst en de bijbel, "ik ging zelfs een paar keer
bidden". Waar hij eerder de spot had met alle religie zag hij nu de menselijke zwakheden. "Deze metamorfose van mijn gedrag en mijn sombere retraite boden me veelvuldig gelegenheid om tot mezelf te komen en mijn situatie te overdenken, zodat ik
tot de conclusie kwam dat het zonder meer nodig was om mijn leven te veranderen
wilde ik mijn ziel en lichaam bewaren. Tevens nam ik het ferme besluit om aan een
beter gedrag te werken en me geheel aan de studie over te geven zodra ik in Friesland
teruggekeerd zou zijn." Acht weken verblijft Hessel in zijn bovenkamer en ondertussen schrijft Allamand geruststellende brieven aan vader Vegilin.
Nog eenmaal zwicht Hessel voor de verleiding. Het toeval wil dat de meest geliefde studievriend precies onder Hessels raam zijn vertrek uit Leiden aankondigt.
Hessel wordt gegrepen door een weer opbloeiende vriendschap en meent dat hij ook
elders genezing kan zoeken. Hij gaat naar een ander logement en de volgende dag
wil hij zijn vriend opzoeken die echter al vertrokken blijkt te zijn. Dus zoekt hij andere vrienden op en duikt hij twee weken onder, "immer geflankeerd door een fles
wijn of regelmatig naar de komedie". Hessel wordt weer in de realiteit gezet doordat
zijn in alle losbandigheid verwaarloosde wond weer begint op te spelen,
Uiteindelijk volledig genezen verlaat Hessel medio augustus Leiden, vergezeld
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van Allamand, eerst naar Den Haag voor een ontmoeting met zijn vader, die hem
naar afspraak wederom vergiffenis schenkt, en vervolgens naar Langweer. "Mijn
gouverneur bleef tot de terugkeer van mijn vader nog enige tijd bij me, waarna hij
me tot mijn spijt verliet."
In de daarop volgende maanden gaat Hessel aan de (zelf-)studie, voortvarend,
want hij is nu gemotiveerd. Helemaal rimpelloos gaat het niet: "De beproevingen
kwamen steeds en in alle hevigheid terug, maar mij ontbrak de gelegenheid om ze in
praktijk te brengen." Vader Vegilin was zo verstandig om zijn zoon niet over het
voorgevallene te onderhouden en zag enkele latere, niet noemenswaardige incidenten door de vingers, omdat hij zag hoezeer zijn zoon in ernst en vol innerlijke strijd
voortploegde. Wederom gaan ze in februari 1745 tezamen naar de Landdag, waar
Hessel eindelijk de zo lang begeerde zinvolle bezigheid verwerft: van een bevriende
grietman neemt hij de functie van president van de rekenkamer over.
Hessels zelfportret
Op dit punt aangekomen, wanneer hij in het politieke circuit is beland, wenst Hessel
Vegilin de opzet van zijn Mémoires te wijzigen van een beschouwende terugblik tot
een min of meer rechtstreeks neergeschreven verslag van gebeurtenissen. "Maar alvorens te beginnen geloof ik dat het nodig is de lezer mijn portret te schetsen zo
goed en zo kwaad als de partijdigheid en de vooringenomenheid dit kan en wil toestaan." Helaas is er van hem geen geschilderd portret overgebleven, zodat we het
moeten doen met zijn eigen blik in de spiegel:
Wat betreft mijn gestalte, die is niet erg flatteus, niet al te groot maar wel
mager, vel over been. Mijn hoofd is klein en mijn gezicht wordt ontsierd door
dikke lippen en ingevallen wangen, met op de koop toe nog een zwakke stem.
Niets imponerends dus, integendeel, iets zodanig lachwekkends dat men bij
eerste aanblik niet anders kan dan glimlachen, en wanneer ik me in gezelschap
van aanzienlijke lieden of van dames bevond, dan was er iets - ik weet niet wat
- dat me volkomen hinderde om te spreken, dan wel met veel bedeesdheid,
zodat ik slechts kon denken dat ik veel onverschilligheid en soms meelij
wekte. Had ik ondertussen het terrein verkend en de stemming van het gezelschap gepeild, dan nam de stoutmoedigheid toe tot een mate waarin niemand
mij meer in vertrouwen nam. Luisterend naar gesprekken over zaken die mij
anders niet onverschillig lieten concentreerde ik mij niet en had ik de slechte
gewoonte ze voor benepen te houden.
Onvermogen om het eigen belang te bewerken en in weeromslag de hang naar bravoure - dat weerspiegelt zich in de hierboven beschreven relatie met zijn vader,
zwalkend tussen poeslief behagen en zich obstinaat aan diens gezag onttrekken. Dat
zijn gedrag uit onhandigheid en niet uit onverschilligheid voortkwam erkent Hessel
indirect zelf:
Ik geloof niet dat veel lieden er zulke strenge beginselen over recht en onrecht
en over het eigenbelang op na hebben gehouden als ik, en nog geloof ik dat ik
de liefde voor het vaderland in de hoogste graad bezit.
Als zijn grootste zwakte noemt Hessel de liefde voor het andere geslacht; "hoewel,
sinds mijn laatste aankomst in Friesland heb ik geprobeerd op mijn hoede te zijn,
niet zonder succes."
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Daarmee zijn we aangekomen bij wat Hessel zelf omschrijft als zijn metamorfose
en verandering (changement). Het woord bekering (conversion, of varianten erop)
valt niet en waarschijnlijk terecht. Hessel stelt weliswaar ijdelheid, eigenliefde en
trots tegenover Gods toewijding en genegenheid jegens hem, maar dan vrijwel zonder een verwijzing naar de persoon en daden van Christus. Dat is ook niet te verwachten gezien Hessels lezing van Grotius' apologie van het christelijk geloof, een
enigszins rationalistisch getint boek en zeker geen bevindelijk werk. De metamorfose van Hessel was veeleer het gevolg van een proces van inkeer, mede voortkomend
uit een kwetsuur en een kwijnende gezondheid, dan dat ze het resultaat was van een
heuse bekering. Voor Johan Vegilin was het echter een voldoende - en blijkbaar ook
noodzakelijke - voorwaarde om zijn zoon daadwerkelijk te introduceren in de grotemensen-wereld.
Hessels oordeel over AUamand
Het contact met AUamand blijft bestaan, waarbij Hessel worstelend zoekt naar de
juiste houding jegens zijn gewezen gouverneur. In augustus 1746, toen de studierelatie tussen hen beiden al jaren verbroken was, tekent Hessel het volgende portret
van AUamand op in zijn dagboek:
Het is een kleine man, wat ineengedrongen, schijnbaar zeer gespierd en robuust, maar in werkelijkheid met een nogal zwak gestel, met een dik hoofd en
kleine ogen. De huid ruw en donker, wat maakt dat hij geen fraai uiterlijk
heeft; het gelaat bij de eerste aanblik wat ontevreden, maar als men hem een
beetje beter kent dan wordt men spoedig zijn vriend en vat men achting voor
hem op. Verder is hij zeer geestig, met buitengewone gaven om met allerlei
slag mensen te converseren. Hij bezit veel kennis, met een groot geheugen,

Afb. 5. Portret van AUamand ah
hoogleraar. Foto collectie Academisch
Historisch Museum Leiden
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hoewel zijn kennis van de meeste wetenschappen veeleer algemeen dan diepgaand is.[...]Op een goede wijze is hij levendig. Hij houdt ervan zich te verpozen in gezelschap mits dat bestaat uit personen van zijn vermogen of wanneer
de sfeer gemêleerd is. Ik houd hem voor een volkomen eerlijk man en met
goede gevoelens inzake de plichten jegens de naaste.26
Hessel weet precies waar de zwakheid van zijn mentor ligt. "Maar volgens mij heeft
hij de slechte gewoonte opgevat om zich met de politiek te bemoeien." Zichzelf acht
Hessel veel genuanceerder, en dat kan ook moeilijk anders omdat hij geen buitenstaander is, zoals Allamand.
Ik beken dat ik een grote vriendschap en respect voor mijnheer Allamand
koester, met erkenning van zijn goedheid, bekwaamheid en weldaden jegens
mij, maar laat ik vertellen wat ik al enkele keren als schokkend heb ervaren.
Vaak heb ik de vrijheid genomen om hem te zeggen wat ik ervan dacht, en hoe
mager de grondslag van zijn visie was heb ik hem meermalen zo goed laten
voelen dat hij in zijn schulp kroop, maar een moment later begon hij toch weer
te preken over datgene waarvan ik hem zoeven duidelijk de lastigheid en de
onhoudbaarheid aangetoond had. Wanneer een vreemdeling zo vaak voor uw
ogen uw landgenoten afschildert als verraders en als lieden vatbaar voor corruptie, dan is dat zeker zeer onaangenaam om aan te moeten horen. Een
vreemdeling nota bene afkomstig uit het kanton Bern, dat zo buitengewoon
aangetast is door corruptie. Een vreemdeling die de Friezen van kwaadwilligheid in plaats van onvermogen beschuldigt bij het vinden van de noodzakelijke, aan Den Haag verschuldigde gelden, om hen zwart te maken, terwijl het
toch duidelijk is dat een groot aantal knappe koppen met nauwgezetheid samenwerkt zonder een opening van enig omvang te kunnen vinden. Een vreemdeling die u op elk uur vertelt dat niets zo eenvoudig is als het afschaffen van
de havenpachten en ze te vervangen door enkele minder drukkende middelen.
Een vreemdeling brutaal de uitspraak te horen doen dat de prins een groot onrecht is aangedaan in de troebelen tussen hem en de Staten inzake het recht
van ontslag en verkiezing van magistraatsleden. Zijn dit geen betogen over
zaken die hij ten diepste niet kan vatten, en waarover hij niet anders dan
slechts oppervlakkig of via vooringenomen lieden kan oordelen? Moet zoiets
niet de meest geduldige tot razernij brengen, zelfs wanneer die een minimale
liefde voor het vaderland heeft? Verder heb ik grote achting voor de persoon
van mijnheer Allamand [...] maar ik beschouw dit alles slechts als zwakheden
waarvan ook de grootste lieden niet gevrijwaard zijn.27
Blijkbaar was het politieke oordeel voorbehouden aan de daadwerkelijke spelers
van het spel. Allamand werd dus als buitenstaander - en als buitenlander! - meermalen door Hessel zijn plaats aan de zijlijn gewezen.
Maar wanneer Allamand in november 1747 ernstig ziek wordt raakt Hessel geheel
in paniek:
Ik trof hem onderuitgezakt aan in zijn fauteuil. Ik kon mijn tranen niet bedwingen want plotsklaps ontvouwde zich aan mijn geest het onheil dat ik zou hebben te dragen als een zo waardige man zou komen te overlijden, die om zo te
zeggen de verbindingsschakel tussen mijn vader en mij is, het kanaal door wie
ik bij mijn vader alles kan vragen en bewerken, mijn enige onbaatzuchtige
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raadgever in Friesland en aan wie ik mijn geheimen durf toe te vertrouwen.
Ondertussen zei hij me dat het hem al een stuk beter ging en dat hij zich vleide
met een voorspoedig herstel, waarop ik hem geloften toevertrouwde die uit de
grond van mijn hart kwamen.28
Het is ronduit aandoenlijk om te zien hoezeer Hessel zich op zulke momenten laat
leiden door zijn emoties, maar anderzijds wordt weer eens bevestigd hoe stroef en
wanhopig de relatie met zijn vader Johan is.
Epiloog
Tot aan 1767 bleef Allamand in geregelde correspondentie met Johan Vegilin staan.
Het wederzijdse respect blijkt volkomen uit de brief die Allamand op 31 januari
1747 vanuit Leiden stuurt. Prof. Petrus van Musschenbroek (1692-1761) heeft hem
opgezocht met het bericht dat met het overlijden van prof. Du Bois er aan de
Franeker universiteit een vacature is ontstaan. Van Musschenbroek doet de suggestie dat dit iets voor Allamand is en biedt hem zijn diensten aan. Allamand heeft even
geaarzeld, maar prijst zichzelf nu toch aan. Zou meneer Vegilin op de komende
Landdag hem willen aanbevelen bij de heren curatoren? In de volgende brief (10
maart 1747) spreekt Allamand zijn erkentelijkheid uit, want hij is inmiddels benoemd. Overigens verkeerde Hessel in de veronderstelling dat de benoeming volgde
uit het vertrouwen dat de prins in Allamand stelde, "zonder dat wij er enig aandeel
in hadden".29 Uiteindelijk bleek Franeker voor Allamand slechts een tussenstation te
zijn, want reeds twee jaar later aanvaardde hij een benoeming te Leiden, waar hij
bleef tot aan zijn overlijden op 2 maart 1787.
Hessel glijdt, zo blijkt uit zijn Mémoires, geleidelijk in zijn politieke bestemming.
In december 1748 geeft oom Assuerus aan de stadhouder prins Willem IV te kennen
dat hij zijn ambt als grietman van Haskerland wenst over te dragen aan zijn neef. De
familie Vegilin bezit voldoende stemdragend land om de verkiezingen voor de nieuwe grietman te beheersen en op 15 mei 1749 volgt de formele benoeming van
Hessel door de prins.30 Diezelfde dag treedt Hessel Vegilin in het huwelijk met
Catharina Maria van Eysinga, dochter van de grietman van Rauwerderhem.31 Met de
beschrijving van het bruiloftsfeest sluit Hessel zijn Mémoires af. Het geluk van de
nieuwe levensfase is echter van korte duur, al wordt er op 1 mei 1750 nog een zoontje geboren, Johan Assuerus genaamd. Hessel is al geruime tijd ziek en depressief,
zoals Allamand van Johan Vegilin verneemt, waarop Allamand op 28 september
1749 bezorgd terugschrijft: "wanneer de zwaarmoedigheid zich met zijn andere
kwaal verbindt, dan zal de genezing zeker veel moeilijker verlopen". In de volgende
brief, gedateerd op 11 oktober, blijkt dat het al wat beter gaat en dat de gevolgde
kuur met ezelinnemelk een lange tijdsspanne vergt. Overigens blijkt uit deze correspondentie tevens dat Johan Vegilin ook een hand heeft gehad in de benoeming van
Petrus Camper, eveneens uit het Leidse circuit afkomstig, tot Allamands opvolger
als hoogleraar te Franeker. Op 14 februari 1750 schrijft Allamand aan Hessel: "Ik
heb de eer gehad om me lang met de prins over u te onderhouden, die naar het me
toescheen zeer verheugd was over het nieuws van uw herstel". Op 12 juli 1750 overlijdt Hessel te Joure, volgens het rondgezonden overlijdensbericht "na dat dezelve
een geruimen tyt aan een Borstquaale had gezukkelt".32 De tragedie wordt compleet
als zijn zoontje op 10 augustus 1751 en zijn weduwe op 31 april 1753 komen te
overlijden.
Johan Vegilin werd weer geconfronteerd met de zorg voor de grietenij
Haskerland. In zijn condoleancebrief, geschreven vanuit Leiden op 18 juli 1750,
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Vermits het den ALMAGTIGEN, na Syn

aanbiddelyke Wille heeft behaagt, dezen gepaffeerden nagt
ongeveer elf uuren, myn teder geliefden Man, de Hoogh
Welgeboren Heere Jr- H E S S E L V E G I L I N VAN
C L A E R B E R G E N , Grietman over Haskerlant, nadat
dezelve een geruimen tyt aan een Borftquaale had gezukkelt,
van my door den dood (in het zeven-en-twintigfte Jaar Syner levenstyt) weg te rukken, en zoo ik Chriftelyk mag verhoopen in Heerlykheit op te nemen.
Zoo hebbe niet konnen nalaten U
hier af
behoorlyke communicatie te geven, my verzekert houdende van het deel dat dezelve zal nemen in dit myn tydelyk
zwaar treffend verlies: voort overige bidde ik G O D dat
Hy Uw
en die Uw waard zyn neme in Syn
Heilige befcherminge. Terwyl ik blyve

u
onderdanige en bedroefde
Dienaareflc,
Jouwer den 13 July
1 7 5 o.

Afb. 6. Gedrukte rouwbrief van Hessel Vegilin van Claarbergen
spreekt Allamand de hoop uit dat Assuerus Vegilin zich wil belasten met deze taak.
"Ik twijfel er niet aan dat de prins met gemak instemt met deze schikking." Het is
opmerkelijk hoe gemakkelijk deze professor toegang heeft tot de stadhouder en hoezeer hij de belangen van de familie Vegilin (onbezoldigd?) blijft behartigen. In de
volgende brief, op 25 juli vanuit Den Haag geschreven, meldt Allamand dat hij met
de prins gesproken heeft over het overlijden van Hessel en de gevolgen ervan voor
de grietenij. Over het laatste sprak de prins "op een toon die me doet vermoeden dat
u hem niet tegen uw visie zult vinden". Uiteindelijk werd Schelto Hessel Roorda
van Eysinga, gehuwd met Johans dochter Catharina Johanna, de nieuwe grietman.
Johan Vegilin van Claerbergen kwam op 26 februari 1773 op 82-jarige leeftijd te
overlijden. Hem overkwam al het leed dat in die tijd met zo'n hoge leeftijd gepaard
ging. Hij verloor achtereenvolgens zijn vrouw, zijn enige zoon en diens gehele gezin,
en in 1762 ook nog zijn enige dochter. Zijn broers waren inmiddels eveneens overleden, alle drie kinderloos. Erfgenamen werden de drie kinderen van zijn dochter, die
de familienaam Vegilin van Claerbergen dus niet meer konden voortdragen.33
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Noten
* Ik ben drs. F. Blaakmeer, prof. dr. W.Th.M. Frijhoff, drs. G.Th. Jensma en drs. H. Spanninga zeer
erkentelijk voor hun opmerkingen op een eerdere versie van dit artikel.
1 Verschenen in de afleveringen van 12 en 28 maart, 20 april, en 1, 4, 14 en 29 juni 1940.
2 Voor J.H. Goslings-Lysen (1884-1940), zie J. H. Brouwer (hoofdred.), Encyclopedie van Friesland
(Amsterdam/Brussel 1958) 323. Voor een lijst van haar geschriften, zie: J J . Kalma, Leeuwarder
Courant (1752-1952). Register op de historische artikelen in 200 jaargangen (Leeuwarden 1952) 8,
en J.J. Kalma, Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende (Leeuwarden 1955) 68. Haar aantekeningen rond dit dagboek met overdrukken van de artikelen uit het Leeuwarder Nieuwsblad worden bewaard in het Rijksarchief in
Friesland te Leeuwarden (hieronder afgekort als RAF), collectie Goslings-Lysen, inv.nr. 5.
3 RAF, Familie-archief Van Sminia inv.nr. 1944a; oorspronkelijk in de Franse taal geschreven, de
aangehaalde citaten zijn door mij vertaald. Beschreven in: Gosse Blom, Repertorium fan egodokuminten oangeande Fryslân (Leeuwarden 1992) nr. 703. - Deze bijdrage is gebaseerd op de eerste 18
pagina' s van Hessels dagboek, tenzij anders vermeld.
4 In druk uitgegeven: Een dagverhaal vanjhr. Johan Vegelin van Claerbergen, omtrent de troubelen
van het jaar 1748. Bewerkt door G.H. van Borssum Waalkes en uitgegeven doorjhr. mr. F.J.J. van
Eysinga (Leeuwarden 1899).
5 RAF, Familie-archief Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen (EVC), inv.nr. 108 vit.
6 De hier gepresenteerde gegevens zijn ontleend aan: H. Spanninga, 'De regeringsvorm alhier is een
van de beste soorte. Oer stimrjocht en regintebewâld yn Fryslân yn de 18de ieu', It Beaken 45
(1983) 116-156; dez., 'Herema State en de familie Vegilin van Claerbergen', in: K.F. Gildemacher,
L.G. Jansma en H. Spanninga, Haskerlân. In tal bydragen ta de skiednis (Leeuwarden 1990) 143214.
7 Spanninga, 'Deregeringsvorm', 124-128.
8 Geciteerd door Goslings-Lysen in Leeuwarder Nieuwsblad, 20 april 1940. De originele brief heb ik
helaas niet kunnen achterhalen (RAF, EVC).
9 RAF, EVC, inv.nr. 108 ii.
10 Doopboek Ferwerd: RAF, DTB 229.
11 Het doopboek van Langweer heeft een lacune voor de jaren 1722-1743; de doopboeken van Joure
en Ferwerd vermelden haar doop niet.
12 Ingeschreven in het album van die school op 5 november 1732 (Gemeentearchief Zutphen).
13 Met name vele hugenoten vonden aldus emplooi en waren zo mede verantwoordelijk voor de opkomst van het Frans als tweede taal onder de elite in de Republiek: G.C. Gibbs, 'Some intellectual
and political influences of the Huguenot emigrés in the United Provinces, c. 1680-1730', Bijdragen
en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 90 (1975) 255-287, m.n. 268-270.
14 Voor de in deze alinea gebruikte correspondentie tussen Johan en Nehemia Vegilin: RAF, EVC,
inv.nr. 108v.
15 Voor de taken en de positie van de gouverneur, zie: W. Frijhoff, 'Van onderwijs naar opvoedend
onderwijs. Ontwikkelingslijnen van opvoeding en onderwijs in Noord-Nederland in de achttiende
eeuw', in: Onderwijs en opvoeding in de achttiende eeuw: verslag van het symposium, Doesburg
1982 (Amsterdam/Maarssen 1983) 3-39, m.n. 14-15; P.J. Buijnsters, 'De gouverneur/gouvernante
tussen adel en burgerij. Enkele beschouwingen naar aanleiding van een vertoog van Justus van
Effen in 1734', in: dez., Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw: veertien verkenningen
(Utrecht 1984) 86-98; F. Riem Vis en H. Stouten, 'Waar de pedant pedant werd: een aanvulling op
het WNT', Documentatieblad Werkgroep achttiende eeuw, XVI/2 (1984) 109-113; W.Th.M.
Frijhoff, 'Modèles éducatifs et circulation des hommes: les ambiguïtés du second Refuge', in:
J.A.H. Bots en G.H.M. Posthumus Meyjes, La Révocation de l'Édit de Nantes et les ProvincesUnies 1685: Actes du Colloque international du tricentaire Leyde, 1-3 avril 1985 (Amsterdam/
Maarssen 1986) 51-75, m.n. 68-71; J. Roelevink, Gedicteerd verleden: het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839 (Amsterdam/Maarssen 1986) 11-13 en
23.
16 J. van Sluis, 'Een orthodox ongelovige', in: W.R.H. Koops en J. Schuller tot Peursum-Meijer ed.,
Petrus Camper (1722-1789), onderzoeker van nature (Groningen 1989) 23-30, m.n. 27; J. van
Sluis, 'Hemsterhuis en de familie Van Aylva. Tekstuitgave van een correspondentie', Geschiedenis
van de wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad van de Werkgroep Sassen, II/l (1991) 71-87;
R.L.P. Mulder-Radetzky en B.H. de Vries, Groot Terhorne te Beetgum. "Een der schoonste buitengoederen van dit gewest" (Alphen aan den Rijn 1984) 23.
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17 W.B.S. Boeles. Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, 2 dln. (Leeuwarden
1878-1889)11,637-638.
18 Deze Hans Willem graaf van Plettenberg was eerst griffier en vanaf 1752 raadsheer in het Hof van
Friesland: M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegen en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 286-287. Hij moet niet verward worden met zijn gelijknamige neef
(1732-1800), burgemeester van Harlingen. Ook onze Hans Willem en Hessel waren neven van elkaar: de vader van Hans Willem was de broer van de grootmoeder van Hessel.
19 Hij stond vanaf 16 september 1737 ingeschreven in het Franeker matrikel: S J. Fockema Andreae en
Th.J. Meijer, Album studiosorum academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844). I. Naamlijst
der studenten. (Franeker z.j. 1968) nr. 12134.
20 Album studiosorum academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV. Accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula (Den Haag 1875) k. 982. Boeles, Frieslands
Hoogeschool, II505, verbaasde zich over deze late inschrijving van Allamand te Leiden, en dan nog
wel als student in de rechten, maar hij was onwetend van diens betaalde missie.
21 Ingeschreven in het Leidse matrikel op 24 februari 1741; Album studiosorum academiae Lugduno
Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV, k. 986.
22 P.C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit. Vijfde deel, lOfebr. 1725 8febr. 1765. (Rijks geschiedkundige publicatiën; 48) ('s-Gravenhage 1921) 214.
23 Beide gedichten kon ik achterhalen dankzij het kaartsysteem van disputaties e.d. verdedigd aan
Nederlandse universiteiten tot 1800, aangelegd door prof. dr. S. van der Woude en aanwezig in de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In dezelfde bibliotheek bevinden zich ook exemplaren van
beide proefschriften. Over beide studenten en hun latere loopbanen heb ik helaas geen gegevens
kunnen achterhalen. Met Vilattes bleef Hessel in contact staan, zo blijkt uit het dagboek en uit een
brief van Allamand aan Hessel d.d. 27 november 1749.
24 De waardige oom waarop Hessel hier doelt is Philip Frederik Vegilin van Claerbergen. Na diens
dood was zijn weduwe Susanna Elisabeth van Essen hertrouwd met graaf Von Schlippenbach, een
hoge officier in Staatse dienst.
25 Over de aard van deze wond en hoe die ontstaan was doet Hessel helaas geen mededelingen.
26 Mémoires, 41.
27 Mémoires, 42-43.
28 Mémoires, 124-125. Enige weken eerder had Hessel geschreven (118): "Professor Allamand is geveld door een zeer gevaarlijke hete koorts. Ik vertrok 's middags om hem bij te staan, maar trof hem
al een stuk beter aan. Ik hecht veel belang aan zijn genezing omwille van de handhaving van mijn
eigen welzijn en omdat hij de betrouwbaarste vriend is die ik heb."
29 Memoires, 70.
30 Zie voor deze verkiezing en benoeming: Spanninga, 'De regeringsvorm', 141-142.
31 Ter gelegenheid van dit huwelijk verscheen anoniem Ter bruilofte van den hoog-wel-geboren heere
Hessel Vegilin van Claerbergen, grietman over Haskerland, &c. &c. en de hoog-wel-geboren
jongkvrouwe Catharina Maria van Eysinga. Door den band des huwelyks verknogt op de Joure den
15den van Wiede-maand MDCCXLI (Leeuwarden 1749), aanwezig in de Provinciale Bibliotheek
van Friesland (PBF) te Leeuwarden, en beschreven door K.F. Gildemacher in Jaarboek 1978
Museum Johannes Hessel Huis, 18-31. Het originele manuscript van dit gedicht bevindt zich in
RAF, Familiarchief Van Sminia, inv.nr. 2295. Gelijk Gildemacher reeds vermoedde is Boelardus
Augustinus van Boelens (1722-1777) de auteur: Mémoires, 305. Een ander handgeschreven gedicht
bij dit huwelijk is te vinden in PBF, sign. 3293 G.
32 RAF, EVC inv.nr. 108q.
33 Over Johans nalatenschap en hoe de familienaam toch weer in Haskerland terugkeerde, zie:
Spanninga, 'De regeringsvorm', 142-144, endez., 'Heremastate', 178-180.
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"Ik wenschte wel dat wij de dagen
van Franeker konden vernieuwen"
P.J. Veth als hoogleraar Oosterse letterkunde
aan 's Rijks Atheneum in Franeker 1841-1842'

P.G.E.IJ. van der Velde
Inleiding
In dit artikel zal tegen de achtergrond van de opheffing van het Atheneum in
Franeker een schets gegeven worden van het Franeker anderhalfjaar van Pieter
Johannes Veth (1814-1895). Veth zou in de loop van de negentiende eeuw uitgroeien tot de grote 'popularisator' van Nederlands-Indië en kan als een van de grondleggers van de Nederlandse ethisch-koloniale ideologie beschouwd worden. Geboren
in Dordrecht in een hervormd burgerlijk milieu leek Veth door zijn studieuze aanleg
voorbestemd om predikant te worden.2 In 1832 schreef hij zich in bij de Leidse
Hogeschool als student in de theologie. Zes jaar later verliet hij de Alma Mater echter als taalkundige, om Engels en Oosterse talen aan de Koninklijke Militaire
Akademie (KMA) in Breda te doceren. In de tussenliggende jaren was hij onder invloed van de romantiek veel belangstelling gaan koesteren voor de Oosterse talen.
Het werd noodlottig voor zijn roeping als predikant, want de lessen die hij volgde bij
de oriëntalist Hamaker brachten bij hem een kritische houding teweeg ten opzichte
van de historiciteit van de Heilige Schrift.3 Hij verdiepte zich als een van de eerste
Nederlanders in de geschriften van de moderne Duitse theoloog D.F. Strauss, die in
zijn boek Das Leben Jesu grote vraagtekens zette achter de waarheid van de bijbelse
verhalen. Veth trok er zijn conclusies uit en nam de hoogst ongebruikelijke stap af te
zien van het proponentsexamen, zeer tegen de zin van zijn ouders.4 De beroepsmogelijkheden voor een theoloog waren buiten het predikantenambt zeer beperkt, maar
gelukkig voor Veth kreeg hij door tussenkomst van zijn beschermer, de literator J.
Geel, een positie aan de KMA aangeboden.5
De KMA was op 1 november 1836 heropend nadat zij in 1830 als gevolg van de
Belgische opstand twee jaar na haar oprichting de poorten had moeten sluiten. Er
hing een nationalistische optimistische atmosfeer die niet naliet zijn sporen bij Veth
achter te laten. Nieuw bij de heropening was de toevoeging van de opleiding voor
officieren in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger. Deze sectie stond onder
leiding van van de uit Friesland afkomstige hoogleraar Oosterse talen P. P. Roorda
van Eysinga, grondlegger van de studie Javaans en Maleis in Nederland.6 Veth
assisteerde hem in het doceren van Engels, Maleis en land-en volkenkunde van
Nederlandsch-Indië aan de cadetten die voor de koloniale dienst werden opgeleid.
In zijn levensbericht van Veth merkte P.A. van der Lith daarover op dat: "... de benoeming van Veth te Breda van beslissenden invloed op zijn later leven was, omdat
hij, die ook het onderwijs in de land-en volkenkunde van Ned. Indië op zich nam,
daar het eerst het gebied betrad, waar hij later als meester zou heersen."7 Onder leiding van Roorda van Eysinga bestudeerde Veth tijdens zijn driejarig verblijf te
Breda het Maleis en het Javaans. Daarnaast schreef hij het eerste deel van een

De Vrije Fries, LXXV(1995) 105-120

Wumkes.nl

105

Afb. 1. P.J. Veth omstreeks 1840. Portret
door Isaac Schouman, paneel, Rijksdienst
Beeldende Kunst 's - Gravenhage

bloemlezing uit de Engelse literatuur: Specimens from the English Classics, en verder hield hij zich bezig met een Arabische Specimen dat hij in Leiden zou moeten
verdedigen. Op het eind van het jaar 1840 kreeg hij van zijn leermeester, de oriëntalist H.E. Weijers, voor het eerst over een mogelijke benoeming als hoogleraar
Oosterse letterkunde aan het Franeker Atheneum te horen.
Onze Hollandse school
Op 27 oktober 1840 ontving Veth een brief van Weijers waaruit bleek dat deze alles
in het werk stelde een betere positie voor hem te verwerven. Na het overlijden van
de hoogleraar Oosterse letterkunde te Groningen, J. Wolters, beijverde Weijers zich
eerst voor de transfer van T.W.J. Juijnboll, die sinds 1831 hoogleraar in Franeker
was, naar de universiteit in de Martinistad. Wannneer dat zou lukken, kon Veth
Juijnboll in Franeker opvolgen want, zo schreef Weijers aan Veth: "Voor een
Academie zijn uw voorstudieën nog niet lang en ernstig genoeg geweest maar voor
een Atheneum acht ik u volledig geschikt."8 Juijnboll stemde in met Weijers' plan,
evenals T. Roorda, hoogleraar in de Oosterse talen aan het Atheneum Illustre in
Amsterdam. De zaak zou in april 1840 al rond geweest zijn als de Groningse
Hogeschool niet de voorkeur aan Roorda had gegeven. Deze sloeg het Groningse
aanbod echter af omdat hij uitzicht had op een benoeming aan de Delftse Academie
als hoogleraar aan de daar nieuw te stichten opleiding voor ambtenaren in de
Indische dienst. Die werd opgericht in 1842 en Roorda kreeg er inderdaad met ingang van september van dat jaar een aanstelling als hoogleraar9
Nadat Roorda te kennen had gegeven niet naar Groningen te willen, werd de overstap van Juijnboll daarheen hoogst waarschijnlijk en waren er dus ook kansen voor
een benoeming van Veth aan het Atheneum te Franeker. In Veth's gemis aan voldoende kennis van de Semitische talen zag Weijers geen enkel bezwaar want die
zou Veth zich door zijn helder hoofd en accurate werkwijze wel spoedig eigen kunnen maken. Weijers feliciteerde zichzelf omdat hij een carrière voor Veth had geopend waarin die zich uitsluitend aan de Oosterse talen zou kunnen wijden.10 Via
Franeker zou Veth later terug naar Leiden kunnen komen. Hij zou dan niet de eerste
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hoogleraar geweest zijn die via Franeker in Leiden terecht kwam. Immers Weijers
zelf en zijn voorganger Hamaker hadden eerst in Franeker gedoceerd voordat ze in
Leiden werden benoemd. Daarom spoorde hij Veth aan de helft van zijn Arabische
Specimen in te leveren. Op die manier zou hij nog voor het eind van het jaar zijn
proeve kunnen verdedigen. Speculerend op Veth' s toenemende onvrede over diens
semi-militaire werkkring in Breda eindigde Weijers zijn brief met een ironische
noot: "Blijft gij liever te Breda, dan kunnen wij op ons gemak voortgaan en hebben
wij volstrekt geen haast."11
Veth had wel haast. Hij wilde liefst zo snel mogelijk zijn uniform voorgoed aan de
kapstok hangen en de garnizoensstad verlaten die hem buiten enige vrienden weinig
te bieden had: "Ik gevoel mij hoe langer hoe meer alleen, tusschen deze rijk geworden kruideniers en bierbrouwers, waarvan de trotsche domheid, en de domme
trotschheid onuitstaanbaar is, en dan die kleingeestige militaire nulliteiten, met
hunne biesjes en lintjes ba!"12 Veth stuurde zijn manuscript medio november aan
Weijers. Deze heeft enkele van de bijgevoegde stellingen vervangen door theses die
hij voor gemakkelijker verdedigbaar hield. Over de door hem geschrapte stellingen
merkte Weijers op: "Ik houd dezelve niet voor iets, waarmee wij buitenslands als
een proeve onzer kritiek, moeten optreden ... onze Hollandsche school wordt toch
voor iets anders gehouden."13 Hoe er over die Hollandse school in het buitenland
werd gedacht, geeft de Franse oriëntalist G. Dugat weer in zijn Oriëntalistes
Européennes: "... cette belle et solide école d'érudition hollandaise ... dont les répresentantes se dinstinguent par ces qualités essentielies du noble métier des lettres:
netteté d'intelligence, jugement prompt et droit, activité et conscience dans Ie travail, recherche du mieux, et ce soufflé d'enthousiasme qui soutient dans la poursuite
des verités scientifiques."14
Het was voor Veth duidelijk dat hij een tastbaar bewijs van zijn kunnen op het gebied van de Oosterse letterkunde diende te produceren alvorens hij in aanmerking
kon komen voor een professoraat. Een bijkomende reden was volgens hem dat wanneer hij nog veel langer zou wachten, er geen vrienden uit zijn academietijd meer bij
de plechtigheid aanwezig zouden zijn. In de ogen van Veth markeerde de verdediging van een proeve van wetenschappelijke bekwaamheid ook de verbreking van de
banden met de Alma Mater.15 Zijn vriend J. Moll, die inmiddels leraar klassieke
talen aan de Latijnse school in Rotterdam was geworden, verheugde zich op de gebeurtenis: "Hoe staat het met de rokken? Hoe met de schoenen? Hoe met de broeken?"16 Nadat Veth zich van 5 tot 8 december in Leiden had voorbereid, verdedigde
hij op 9 december van een tot twee uur in het Groot Auditorium van de Leidse
Hogeschool zijn Specimen met de daar aan toegevoegde 32 stellingen. De Specimen
is een becommentarieerde uitgave van een handschrift van de Arabische grammaticus As-Sojutti.17 De bijeenkomst had alles weg van een echte promotie, met rokkostuum en al, maar omdat Veth geen proponentenexamen of doctoraalexamen had afgelegd, kon hij niet officieel promoveren en stond de bijeenkomst niet onder het
gezag van de rector magnificus (toen: J.R. Thorbecke). Een doctoraat honoris causa
behoorde nog wel tot de mogelijkheden maar dat kon niet onmiddellijk na de verdediging van de Specimen worden verleend.18
Gelukkig zijn ze in Den Haag wijzer dan in Leeuwarden
Midden februari 1841 schreef Weijers Veth dat de zaak van zijn benoeming in
Franeker er hachelijk voorstond. Deze was in gevaar gekomen omdat de curatoren
van het Atheneum, die allemaal in Utrecht gestudeerd hadden, Veth niet eens op de
voordracht hadden willen plaatsen onder druk van de Utrechtse hoogleraar
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Groenewoud, die zijn protégé J. Bruining wilde pousseren. Gelukkig voor Veth had
een van hen Juijnboll op de hoogte gebracht en was deze samen met Roorda gaan
lobbyen om Veth alsnog op de voordracht te krijgen. Dat lukte, zij het dat Veth genoegen moest nemen met de tweede plaats waardoor zijn benoeming wel mogelijk
maar allesbehalve waarschijnlijk was.19 Bruining, die als leraar verbonden was aan
een elite-kostschool in Voorschoten, het Instituut De Raad, had het voordeel dat hij
een echte Fries was. Verder stelde hij volgens Weijers echter weinig voor. Juijnboll
benaderde daarop de eerder genoemde J. Geel om druk uit te oefenen op het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder de afdeling Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen ressorteerde. Bij de audiëntie door de minister van Binnenlandse
Zaken merkte deze al snel dat de benoeming van Bruining nog geen doorgang had
gevonden. De minister beloofde dat hij Willem II gunstig voor Veth's benoeming
zou proberen te stemmen en raadde Geel aan, Veth onverwijld een velijnen exemplaar van diens proeve aan de koning te laten sturen. Bovendien bleek dat de verantwoordelijke referendaris Bruining ongeschikt achtte en de voordracht in de spreekwoordelijke la had laten liggen. Hij zou zich ook voor Veth's benoeming inspannen.20
Dat die referendaris de daad bij het woord heeft gevoegd, bleek uit de door hem
opgestelde voordracht van 3 maart 1841 waarin hij er geen twijfel over liet bestaan
wie benoemd moest worden. Nadat hij ter inleiding had gewezen op de goede resultaten: "... welke bij voortduring door de beoefening der Oosterse letteren aan de
Hoge School te Leyden verkregen worden ...", maakte hij de koning vervolgens opmerkzaam op de aanbevelingen die Veth van professoren en curatoren van de
Leidse Hogeschool had gekregen.21 Hij haalde het adres aan van Weijers waarin
deze, hoe kon het ook anders, sterk pleitte voor de benoeming van zijn leerling.
Volgens Weijers zou er "... op dit oogenblik onder de kweekelingen der Leydsche
Hooge School niet een zijn, die zoo van alle kanten als Veth kan worden aanbevolen".22 Daarna voerde de referendaris Bruining op als iemand die de Oosterse talen
slechts als bijvak bij zijn theologiestudie had gevolgd terwijl Veth de Oosterse talen
als hoofdvak onderrichtte aan de prestigieuze KMA. Mocht de koning nog twijfelen
dan was er een laatste doorslaggevend argument: "Ook is Veth werkelijk doctor ...,
Bruining moet nog doctor worden."23 Dat was een regelrechte leugen, al kon hij
mooi gemaskeerd worden door de voordracht vergezeld te doen gaan van het velijnen exemplaar van Veth's 'proefschrift'. Daarbij werd het concept-benoemingsbesluit naar de koning gedepêcheerd. Koud twee dagen later, op 5 maart, ondertekende
Willem II het Koninklijk Besluit waarbij Veth tot hoogleraar in de Oosterse letterkunde aan het Atheneum werd benoemd.24 Content over de gunstige uitkomst van
zijn bemoeienis schreef Roorda: "Dat gij u nog hebt moeten meten met een
Utrechtenaar, zal u zeker bekend zijn. Gelukkig zijn ze in Den Haag wijzer dan in
Leeuwarden."25
Dat verre land waar u nooit iemand kan gaan bezoeken
De succesvolle interventie van de Leidse hoogleraren vond haar gedrukte neerslag
in De Staatscourant van 15 maart 1841, waarin te lezen staat dat dr. (sic) P.J. Veth
tot hoogleraar Oosterse letterkunde aan het Atheneum in Franeker is benoemd en
zulks op een traktement van 1600 gulden per jaar.26 Weijers, die reeds door de minister van Binnenlandse Zaken per brief was geïnformeerd, feliciteerde Veth hartelijk, mede namens Geel: "Een aangename carrière is u geopend, een eervol en tevens hoogst genoeglijk leven."27 Het nieuws van de benoeming verspreidde zich als
een lopend vuurtje door het land. Kennelijk was De Staatscourant in geleerde kringen een soort lijfblad. Veth werd door al zijn vrienden met zijn benoeming gelukge-
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wenst.28 Juijnboll, die op 25 maart in Groningen was benoemd, en zijn toekomstige
collega W.A. Enschedé, een mathematicus, gaven er blijk van dat ze zich verheugden op Veth's komst naar het Noorden. Volgens Enschedé wilde Juijnboll niemand
anders als opvolger.29 Deze zelf zegt het met nog minder terughoudendheid: "Met
open armen zullen wij uw geleerde hier ontvangen."30
De eenstemmigheid waarvan Juijnboll in zijn brief rept, sloeg op de Franeker professoren. De curatoren, die inmiddels door het ministerie per brief op de hoogte van
Veth's benoeming gebracht waren, zullen wel minder ingenomen zijn geweest met
hun 'tweede' keus.31 Zij legden er zich echter zonder veel morren bij neer, en dat
was ook wel begrijpelijk tegen de achtergrond van de voorgenomen bezuinigingen
op het hoger onderwijs waarbij het Atheneum geslachtofferd dreigde te worden.
Weinig konden zij toen nog bevroeden dat Veth de op één na laatste hoogleraar zou
zijn die het Atheneum mocht begroeten. Zij stelden Veth van zijn benoeming in kennis en hij nam die aan: "... met het vaste voornemen om alle mijn krachten aan de
bevordering der wetenschap en van het Atheneum toetewijden."32 Weijers raadde
Veth aan zich meteen aan zijn oratie te zetten, want betrekking en loon gingen in op
de dag van de oratie. Hij wees er de professor-in-spe verder nog op dat nog een rimpel gladgestreken moest worden: "Men heeft u in het KB bij anticipatie doctor gemaakt. Ik hoop dat die voorspelling nu eerstdaags zal gerealiseerd worden."33
De voorspelling kwam inderdaad ras uit, want op 20 maart 1841 werd het voorstel
om Veth honoris causa het doctoraat in de letteren toe te kennen, unaniem door de
faculteit aangenomen. Nog geen twee weken later, op 2 april, verwierf deze beslissing zonder commentaar de goedkeuring van de senaat.34 Weijers raadde Veth aan,
de curatoren van het Atheneum officieel toestemming te vragen zijn oratie vóór de
grote vakantie te mogen uitspreken.35 Veth volgde die raad op en sprak in mei met de
curatoren af dat hij reeds in juni een inaugurele rede zou houden. In dezelfde maand,
op 4 mei, werd hij eervol ontslagen aan de KMA.36 Moll schreef kort voor die
datum: "Nu zijt gij van alle banden, die u drukten, welhaast ontslagen en uwe studie
en uwe werkzaamheden kunnen een vrijen en meer waardigen gang krijgen."37 A.W.
Staring, officier aan de KMA, specificeerde één van die drukkende banden: "Ik
wensch U van ganscher harte geluk met uwe verlossing uit de welwillende zorg van
Nol (Roorda van Eysinga) zoals (J.P.A.) Overstraten (een officier aan de KMA)
hem noemt, en van onder de leiding van onzen Chinesen professor, zoals ik zelf
onzen Maleyer noemde."38 Misschien was de band met Roorda van Eysinga inderdaad wel het drukkendst. In een boekbespreking in De Gids in 1844 schreef Veth
hoe hij over de lesmethoden van de Chinesen professor dacht: "Bij eene methode,
als die door den heer Roorda van Eysinga gevolgd, leert men spoedig wat, maar
nooit iets goed ,".39
Uit een brief van zijn studiegenoot J.C. van der Vlis blijkt dat de slagschaduw van
het Bredase Kasteel zwaar op het gemoed van Veth heeft gedrukt: "Te Breda toch
kon het, dunkt mij, U niet op den duur bevallen, omdat gij daar, wat uwe wetenschappelijken studiën aangaat, meestal onder minorum gentium (zijn cursivering)
verkeren moest. Ik ondervind thans zelf hoeveel onaangenaams dit heeft, maar nu is
U eene heerlijke loopbaan geopend tot voortzetting uwer oostersche studiën."40 Het
had er inderdaad alle schijn van dat Veth zich verder zou gaan specialiseren op het
gebied der Oosterse letterkunde en een vertegenwoordiger zou gaan worden van die
"belle et solide école d'érudition hollandaise". Aan zijn kennis van het Arabisch,
Hebreeuws en Syrisch had hij die van - wat nu Austronesische talen worden genoemd - het Maleis en Javaans toegevoegd. Vooal de kennis van de eerste drie talen
zou hem bij de toekomstige onderwijstaak in Franeker van pas komen. Hij zou an-
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derhalfjaar doorbrengen in "... dat verre land (Friesland) waar u nooit iemand kan
gaan opzoeken ..." en les gaan geven aan een Atheneum dat, naar spoedig bleek, met
opheffing werd bedreigd.41
Een gansch niet verwerpelijke positie
Het Franeker Atheneum was in 1815 gesticht. Het kan als de opvolger van de in
1585 gestichte universiteit van Franeker gezien worden die in 1811 door koning
Lodewijk was gesloten. Het Atheneum kende vier faculteiten: theologie, rechten,
wiskunde en medicijnen. De gebouwen en de botanische tuin van het Atheneum domineerden de noordwestelijke hoek van het nog volledig omwalde Friese stadje.42
Veth arriveerde er medio juni op het einde van het academisch jaar. Op 18 juni legde
hij tijdens een vergadering van de curatoren in Leeuwarden de bij de wet vereiste
eed af.43 Op 21 juni juni bezocht hij samen met zijn broer, G.H. Veth, Franekers
grote trekpleister, het planetarium van Eise Eisinga.44 Zoals afgesproken, zou hij op
dinsdag 22 juni zijn inaugurele rede houden.45 Nadat eerst de hoogleraren en curatoren in de senaatskamer bijeen waren gekomen en zij samen met Veth in een plechtige stoet, voorafgegaan door de pedel, naar de kerk van het Atheneum waren gelopen, begon Veth om 11 uur met zijn inaugurele rede.46
Deze handelde over de instellingen van jeugdonderwijs en de letteren in de
Arabische wereld. Omdat zij pas twee jaar later in een bewerkte en van aantekeningen voorziene vorm is uitgegeven, tasten wij in het duister over alle in de oratie genoemde zaken die betrekking hadden op de gelegenheid zelf.47 De inhoud gaat over
de bloei en het verval van de wetenschap in de Arabische wereld. Aan die bloei,
waaraan een vrije wetenschapsbeoefening ten grondslag lag, zou een einde gekomen zijn door religieus fanatisme. De daarmee verbonden kritiekloze verering van
autoriteiten, én de manier van leren.' uit het hoofd zonder begrip, zouden volgens
Veth een vooruitgang van de wetenschap in de weg staan. Hij ziet juist in het onafgebroken streven naar perfectie door opeenvolgende generaties geleerden het doel
van de wetenschap. Ondanks deze kritiek heeft hij toch waardering voor de vroegere
Arabische geleerden. Zij moeten gezien worden als wegbereiders op het gebied van
de Arabische grammatica en lexicografie.48
Veth kwam dus op het einde van het academisch jaar aan. Hij zal nog wel enige
tijd in de vakantie gebleven zijn om zijn draai te vinden. Er was in ieder geval een
goede reden om tot 22 juli te blijven want op die dag vereerde koning Willem II de
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stad Franeker met een bezoek.49 De professoren lieten hem de gebouwen van het
Atheneum zien en toonden hem ook het planetarium. Wellicht interpreteerden ze 's
konings komst als een teken van steun voor het noodlijdende Atheneum want: "...
uit alle omstandigheden blijkt, dat de Hooge Regering de gehele inrigting van het
hooger onderwijs op nieuw in overweging zal nemen, en alzoo het lot van het
Atheneum op het oogenblik vooral onzeker is."50 De snelle opvolging van Weijers
door Veth zal hun beslist wel enige frisse moed gegeven hebben, maar de geruchten
over de opheffing waren in 1840 al van negatieve invloed geweest op het aantal inschrijvingen. Bij het begin van de cursus 1841-1842 konden niet meer dan 7 nieuwe
studenten worden ingeschreven. In totaal zouden slechts 25 studenten aan het nieuwe cursusjaar beginnen.51
Het professorencorps bestond in het begin van dat jaar nog uit acht hoogleraren,
van wie er twee, S. Ens en J. de Crane, ernstig ziek waren en in het begin van 1842
overleden. De hoogleraren leefden in de zogenaamde professorenhuizen die aan de
Voorstraat en de Academiestraat gelegen waren.52 "Met Rovers, De Greve,
Juijnboll, met diens opvolger Veth, met Harting en Enschedé ging hij dagelijks om.
Als vanzelf vormden de professoren aan het Atheneum met hunne familien, een
kleine, nauw gesloten kolonie."53 De hij in het citaat was niemand minder dan de
spraakmakende theoloog J.H. Scholten. Diens inaugurele rede in 1840 aan het
Atheneum was als een bom ingeslagen in suprarationalistisch theologisch
Nederland. Zij behelsde een duidelijk door Strauss beïnvloedde interpretatie van de
geschiedenis van Jezus.54 Moll schreef aan Veth over Scholten: "Met den laatsten
verbeeld ik mij u reeds vrienden te zijn. Ik ken hem wel niet veel, maar ik heb zeer
veel van hem gehoord en zijne oratie, wat men er ook van zegge en niettegenstaande
ik geens zins in alles zijn stuk zou willen ondertekenen, heeft mijn achting en liefde
voor zijn persoon ingeboezemd. Zijn hoop is ook op u. Want hij heeft behoefte van
omgang met iemand te hebben die theologant genoeg is om zijne denkbeelden te
verstaan."55
Hoewel Veth geen echte theoloog was, was hij goed op de hoogte van de nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de theologie. Juist daarin had hij redenen gezien
geen predikant te worden. Hij kenschetste theologisch Nederland als volgt: "... men
vreest zich bloot te stellen aan schokken en twijfelingen, waarbij het godsdienstig
geloof zou kunnen schade lijden; en in plaats van zich met een fiksch onderzoek
door de twijfelingen heen te slaan, na zorgvuldige toetsing, wat de proef kan doorstaan, met kracht te verdedigen en zich ten nutte te maken, maar ook het onhoudbare
ridderlijk op te geven, en voor de theologie een standpunt te zoeken, waarop zij zich
met de vorderingen in alle menschelijke wetenschap verzoenen kan, zorgt men
slechts zoo veel mogelijk voor zijne rust en gemak, door van het geschrijf onzer naburen zoo min mogelijk kennis te nemen, of bepaalt zich althans tot enkele zwakke
en onzamenhangende pogingen, om zich den vijand, die de vesting zoo zeer bedreigt, van het lijf te houden."56 De denkbeelden van Veth en Scholten ontliepen elkaar dus niet veel. Scholten zag de christelijke religie, in navolging van Strauss, niet
langer als een geopenbaarde religie maar legde meer de nadruk op de culturele en
ethische waarden van het Christendom. De invloed van deze denkbeelden is in
Veth's latere zienswijze op de verhouding tot de inheemse bevolking van
Nederlands-Indië duidelijk aan te wijzen.
Ook met de andere hoogleraren stond hij in contact maar misschien was hun conversatie minder hoogdravend. Zijn vriend Harting, de laatst in Franeker benoemde
hoogleraar, merkt daarover op: "Wij hebben teveel uren zamen doorgebabbeld dan
dat ik uw gemis hier niet voelen zoude...".57
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Veth gaf 4 uur per week Hebreeuwse grammatica, 2 uur verklaring van het eerste
boek Samuel en 3 uur Arabische en Syrische grammatica.58 Voor de eerste twee colleges had hij twee studenten, het college in de Arabische en Syrische grammatica
werd door een liefhebberende rechtenstudent gevolgd.59 Veth's baan was dus zoals
zijn vriend Jonckbloet opmerkte: "... een gansch niet verwerpelijke positie niet veel
lastige bezigheden te hebben en voor eigen studie in het vak zijner keuze met den
tijd te kunnen woekeren."60 Uit een brief van De Greve aan de curatoren van 4 februari 1842 wordt duidelijk hoe Veth met die tijd woekerde: "De hoogleraar Veth is
bezig met het tweede gedeelte van zijn te Leijden verdedigd Arabische proefschrift
ter drukpers te leggen: en heeft onlangs het tweede deel zijner (in vorigen betrekking aangevangen) Specimens from the English Classics uitgegeven."61 Wat De
Greve niet vermeldde, was dat Veth daarnaast nog, geheel in de romantische geest,
een aantal gedichten van Goethe en stukken uit de Marimon van Scott vertaalde en
in alle stilte op 1 maart de laatste hand aan zijn eerste boekbespreking voor het als
uitermate kritisch en liberaal bekend staande tijdschrift De Gids zou leggen.62 Het
werd de eerste in een serie van een kleine honderd bijdragen over een periode van 50
jaar. Veth besprak het Maleisen Leesboek voor Eerstbeginnenden en Meergevorderden van A. Meursinge. Hij kende Meursinge, die evenals Veth een deel van
het werk van As-Sojutti had uitgegeven, uit Leiden. De recensie is vrij specialistisch
en hier verder niet van belang. Wel van belang is dat Veth zich er in aansloot bij de
Europese trend die de definitie van de beoefening van Oosterse talen veel ruimer
nam door ook de Austronesische talen er bij te betrekken: "Il est temps que les langues polynésiennes prennent dans les études philologiques Ie rang qui leur appartient; qu'elles entrent dans Ie cercle aujourd'hui agrandi de 1'érudition oriëntale, et
qu'elles soient rattachées aux études asiatiques, dont elles forment Ie complement
oblige et naturel."63
Oogappel van Friesland
In hetzelfde rapport aan de curatoren waarin De Greve over de nijvere Veth schreef,
maakte hij zich ernstig zorgen over het voortbestaan van het Atheneum. De studenten bleven niet alleen weg door de geruchten over de dreigende sluiting maar ook
vanwege het volstrekte gebrek aan ontspanningsmogelijkheden in Franeker: "... is
hun eenige toevlugt het koffiehuis (bedoeld wordt het oudste studentencafé van
Nederland: De Bogtfen Guné, dat nog steeds bestaat) welks misbruik zoo ligt overbodige verteeringen en niet genoegzame werkzaamheid kunnen te weeg brengen."64
De enige ordentelijke ontspanningsmogelijkheid waren de vergaderingen van de afdeling Franeker van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen waarop door de professoren en andere geleerden lezingen werden gehouden.65 Het algehele gevoel van
malaise dat in Atheneumkringen heerste, werd verder gevoed door een brief van de
minister van Binnenlandse zaken die in de vergadering van de senaat van 26 maart
aan de orde kwam.66 Daarin drong de minister er op aan dat de provincie de financiering van het Atheneum op zich zou nemen. Op de vergadering van 29 maart werd de
zaak verder door de hoogleraren besproken naar aanleiding van een verzoek van de
curatoren om hun adres aan de koning tegen de intrekking van de rijksfinanciering
mee te ondertekenen.67 Aangezien Scholten en Veth afwezig waren, deelden ze de
curatoren mee dat ze eerst de komst van beide heren moesten afwachten om tot een
standpunt te komen.68 Op de vergadering van 3 mei besloot de senaat met instemming van Veth en Scholten het adres niet te ondertekenen. Een positief besluit zou
toen overigens weinig zin gehad hebben want het adres was reeds op 17 april 1842
in de Leeuwarder Courant gepubliceerd. Daarbij was het Atheneum als de oogappel
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van Friesland naar voren gebracht.69
Volgens de senaat dienden in een adres naast de sterkten ook de zwakten van het
Atheneum te worden vermeld, wat negatief uitgelegd zou kunnen worden door de
regering.70 Het gevoel van malaise werd nog vergroot door het overlijden van de
hoogleraar S. Ens op 12 mei 1842. De professoren drongen bij de curatoren aan op
zijn vervanging.71 Zij zullen de inaugurele rede van collega Harting op 22 juni wel
met gemengde gevoelens hebben bijgewoond.72 Eenjaar na het bezoek van Willem
II ontvingen ze een brief van de curatoren waarin om een bijdrage werd gevraagd
voor een standbeeld van Willem I dat op een plein in Den Haag zou moeten worden
opgericht. De senaat kon nu het koninklijk bezoek van het jaar daarvoor geheel anders uitleggen.73
Anders dan in 1841 bracht Veth het grootste gedeelte van de vakantie in Dordrecht
door; de laatste twee weken van juli logeerde hij samen met zijn vader bij zijn vriend
W. Moll, die predikant in de Lage Vuursche was. Laatstgenoemd verblijf gaf hem de
gelegenheid Roorda op zijn buiten in Eemnes op te zoeken en te informeren hoe
diens Delftse zaken er voor stonden.74 Roorda vertelde hem dat het plan met betrekking tot het stichten van een opleiding voor Indische ambenaren zijn beslag had gekregen: op 18 juli 1842 was besloten dat deze opleiding aan de Delftse Academie
verbonden zou worden. Roorda moet toen al zeker geweest zijn van zijn benoeming,
die op 7 augustus een feit werd75
De situatie aan het Franeker Atheneum was aan het begin van het academiejaar
1842-1843 nog ongunstiger dan in het jaar ervoor. Zegge en schrijve één student had
zich ingeschreven. Gevoegd bij de overgebleven ouderejaars, bracht deze ene student de totale populatie op slechts 16 man.76 Veth stond op de rol voor respectievelijk 3 uur per week Hebreeuwse 'antiquiteiten', 3 uur uitleg van het boek Richteren
(cursorisch, stond tussen haakjes aangegeven) en nog 2 uur Arabisch. Aan wie hij
dat Arabisch gedoceerd heeft, is onduidelijk want zijn enige student was inmiddels
vertrokken. Op dat moment wisten de professoren al dat het Atheneum waarschijnlijk het volgend jaar zou worden opgeheven. Enschedé, die rector was geworden,
had op 3 september in Den Haag overleg gevoerd op het ministerie van
Binnenlandse zaken. Tijdens dat overleg was hem door de minister te verstaan gegeven dat de vacatures Ens en De Crane niet vervuld zouden worden. Dit bericht was
kennelijk uitgelekt met het bovengenoemde resultaat dat slechts één nieuwe student
zich had ingeschreven. Enschedé restte vervolgens niets anders dan te pleiten voor
het lot der professoren: "... dat welke maatregelen ook mogten genomen worden, de
Franeker professoren den billijken wensch koesterden, dat zij in hunne betrekking
nimmer tot werkloosheid mogten genoodzaakt, maar steeds mogten gebruikt worden ten dienste van den staat."77
Man van talent en veelzijdige kennis
Voor Veth stond de zaak er niet ongunstig voor. Op het Atheneum Illustre in
Amsterdam kwam immers een plaats vrij door het vertrek van Roorda, die de curatoren reeds op de hoogte had gebracht van zijn benoeming te Delft.78 Reeds een dag
eerder hadden de curatoren Veth al een brief geschreven waarin ze hem de post van
Roorda aanboden. Veth reageerde met de nodige aarzeling. Die sproot voort uit: "...
de bewustheid der geringheid mijner krachten ten overstaan van de zware taak waartoe ik mij verbinden zou. Mijn nog jeugdige leeftijd, de omvang der werkzaamheden, mijne geringere bekendheid met sommige takken van het onderwijs, de algemeen erkende verdiensten van mijnen voorganger, dien mij moeilijk zou vallen hem
opzijde te streven, zijn zoovele zwarigheden die mij zouden doen wenschen, dat het
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Uedelen gelukken mogt tot het vervullen van vermelden post een waardiger persoon
te vinden, dan waarvoor ik mijzelven meen te moeten houden."79 Hij vervolgde dat
als in weerwil van zijn openhartige uiteenzettingen de keuze toch op hem zou vallen, hij zich "... verplicht zou achten aan die roepstem gehoor te geven".80
Niettegenstaande het aarzelende antwoord van Veth schreven de curatoren van
het Atheneum Illustre aan de gemeente dat ze P.J. Veth voordroegen als opvolger
van Roorda.81 In een reactie van 20 oktober 1842 verbaasde het college van B & W
van Amsterdam zich erover dat in afwijking van de gebruikelijke procedure slechts
één persoon werd voorgedragen. De beslissing over de benoeming werd uitgesteld
tot de volgende raadsvergadering omdat enkele raadsleden met andere namen op de
proppen kwamen, en wel die van H.C. Millies en J. van Gilse. B & W vroegen de
curatoren of zij deze geleerden ook op de voordracht konden plaatsen of dat: "... ued
achtbare heren van oordeel zijn dat de bijzondere omstandigheden waarin de heer
Veth welligt kan verkeeren, zijn beroep aan het Atheneum alhier, boven anderen in
het belang van het onderwijs, verkieselijk doet zijn."82 Weijers schreef Veth medio
oktober dat zijn benoeming in Amsterdam nog niet zeker was, ook al werd zij door
hem, Roorda en de curatoren zeer gewenst.83
Uit een aantal bronnen valt af te leiden dat Veth's toch al wankele gestel onder de
spanning leed. "Uwe liefde tot de studie maakt u het werken tot eene noodzakelijkheid, en zal uwe zwakke lichaamsbouw geheel ondermijnen wanneer gij er niet voor
zorgt. Het is een treurige waarheid dat den mensch niet enkel voor studie geschapen
is, gelijk het physiologisch waar is dat die deelen die het meest ontwikkelen, het
meeste en het beste gedeelte van het voedsel absorberen. Zoo zullen uwe hersenen
uw lichaam, de ziel, het stof vernietigen, wanneer gij niet bij tijds voor evenwicht
zorgt."84 Terwijl Veth in Breda nog verplicht was de nodige 'ontspannende' lichamelijke oefeningen te verrichten, was zulks in Franeker niet het geval. Hieraan weet
Huijsmans de lusteloosheid en loomheid waarover Veth geklaagd had. Juijnboll
dacht dat de Veth's benoeming in Amsterdam wel voor verbetering van diens lichamelijke toestand zou zorgen: "Moge de verandering van lucht ook gunstig werken
op uw lichaamsgestel".85
Inmiddels hadden de curatoren van het Atheneum Illustre in hun reactie op het
schrijven van B & W beaamd dat er speciale redenen aanwezig waren Veth te benoemen. B&W besloten daarop de voordracht van de curatoren over te nemen en
voor te leggen aan de gemeenteraad. Veth stond op de eerste plaats maar de namen
van H.C. Millies en J. van Gilse waren wel toegevoegd.86 Tijdens de raadsvergadering van 2 november werd besloten dat de hoogleraar geen andere betrekkingen
naast zijn hoogleraarschap mocht vervullen, omdat anders het onderwijs in gevaar
zou komen. In het debat dat daarna over de leeropdracht werd gehouden, vroegen
sommige gemeenteraadsleden zich af of de combinatie Oosterse talen en wijsbegeerte wel zo'n goede was en of het niet tijd was daarin verandering aan te brengen.
De meerderheid voelde daar kennelijk niet voor, want zoals de latere benoemingsakte leert, is aan de leeropdracht niets veranderd. Tijdens de stemming bleek dat van
de 27 aanwezige gemeenteraadsleden er 20 op Veth, 4 op Van Gilse, 1 op Millies en
1 blanco hadden gestemd. Een voorstel om het tractement te verlagen naar 1600 gulden per jaar haalde het niet; Veth werd aangesteld op een jaarlijkse toelage van 1800
gulden.87 G.J. Rooyens, lichtte Veth op 5 november per brief over diens benoeming
in. Er was blijkbaar een compromis bereikt met betrekking tot Van Gilse want op
verzoek van de curatoren van het Doopsgezind Seminarium zou deze de exegese
van het Oude Testament en de lessen in het Hebreeuws aan dat seminarium verzorgen. Veth werd daartoe kennelijk ongeschikt, want te liberaal bevonden. Rooyens
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had Veth enkele dagen daarvoor in Amsterdam gesignaleerd. Hangende zijn benoeming had Veth alvast kamers in de hoofdstad gehuurd.88 Op 11 november brachten
de curatoren Veth per brief op de hoogte.
Op de 20ste november schreef Veth drie brieven: één aan de senaat van Franeker,
één aan de curatoren aldaar, en één aan de curatoren van het Atheneum Illustre. Het
meeste genoegen heeft hij ongetwijfeld aan de laatste brief beleefd. Hij accepteerde
daarin zijn benoeming en kondigde aan dat hij in het begin van 1843 met zijn lessen
een aanvang kon nemen maar: "...voel mij tevens verpligt voor het gebrekkige van
mijnen arbeid bij voorraad uwe verschoonende welwillendheid interoepen, schoon u
terzelfder tijd niet wil aarzelen ued. achtbaren de verzekering te geven, dat ik naar
vermogen alles zal trachten aan te wenden, om de eer en den bloei van het
Atheneum Illustre te Amsterdam te vervorderen."89 In de brief aan de curatoren van
het Franeker Atheneum maakt hij het besluit van de raad van Amsterdam bekend en
vraagt om per ultimo december eervol ontslag te krijgen. Tevens wil hij: "... zijne levendige belangstelling en hartelijke wenschen uitdrukken voor het behoud en den
bloei der inrigting, waaraan ik gedurende omtrent anderhalfjaar met zoveel genoegen ben werkzaam geweest ...".90 De acceptatie van de benoeming in Amsterdam
moet voor Veth, vooral ten opzichte van zijn collegae, een dilemma hebben gevormd. Immers, hij wist van te voren dat zijn plaats niet meer zou worden opgevuld
en zijn vertrek dus de positie van het Atheneum nog verder zou verzwakken. Uit het
gegeven dat hij reeds eerder kamers in Amsterdam had gehuurd, blijkt dat zijn eigenbelang prevaleerde. Bovendien liet ook De Greve, die benoemd was tot lid van
de Hoge Raad in Den Haag, een benoeming die op 14 november officieel bekend
werd, zich niet door de situatie weerhouden een andere baan te accepteren."
In de brief aan zijn vrienden zegt hij dat hij zich genoodzaakt heeft gezien de benoeming in Amsterdam aan te nemen. Ik kan echter, zo schrijft hij: "... niet nalaten
mijne levendige smart over deze aanstaande scheiding te kennen te geven. U
Hooggeleerden voor de vele blijken van welwillende belangstelling in het bekleden
mijner betrekking aan dit Atheneum ondervonden mijnen vurigen dank te betuigen,
en mij in het vriendschappelijk aandenken van U Hooggegeleerden aan te bevelen."92 In een brief brengt de Franeker senaat de curatoren op de hoogte van Veth's
benoeming en merkt daarbij op: "Kort was het verblijf van zijn hooggel. in ons midden doch voldoende om ons in zijn hooggel. den man van talent en van veelzijdige
kennis te doen waarderen."93 Op de 21ste november bracht de voltallige senaat een
bezoek aan Veth: "... 's namiddags te 4 ueren heeft de commissie bij monde van den
rector, den heer Veth de verzekering gegeven van de deelneming des Senaats in zijn
hooggel.'s bevordering en daarbij mogen bespeuren dat de belangstelling van zijn
ambtgenooten den hoogleraar hoogst aangenaam was."94 De rede die Veth hierop
hield, is kennelijk bij alle collegae in goede aarde gevallen.95
De Vrije Fries
Nu bekend was geworden dat Veth benoemd was, kreeg hij de eerste van de vele
aanbiedingen in Amsterdam om zich op maatschappelijk terrein in te zetten. Zo ontving hij bijvoorbeeld een schrijven van de later zeer bekende maar toen nog vrijwel
onbekende econoom S. Vissering, waarin deze hem vroeg mee te werken aan het
blad De Referent: "...uw komst naar Amsterdam, waarmede de redactie U en dezer
stad selve gelukwenscht zal medewerking vergemakkelijken."96 T. Roorda feliciteerde hem met zijn benoeming en vroeg hem naar Delft te komen waar hij hem
zaken wilde vertellen die hij niet aan papier toevertrouwde. Misschien ging het wel
om de perikelen omtrent de stemming over zijn benoeming in de Amsterdamse ge-
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meenteraad. Roorda schreef verder: "Mijn wensch om U daar tot mijn opvolger te
krijgen is vervuld. In de laatste tijd begon ik werkelijk te vrezen dat men daar iets
anders brouwde."97 Veth zou later in een levensbericht van de zelfde Roorda zijn dilemma omtrent die benoeming nog eens verduidelijken: "Gaarne had ik mij nog eenige jaren in het stille Franeker voor het grooter toneel voorbereid dat ik nu zou betreden. Maar ik kon toch niet wel aarzelen wat te kiezen; want het Franeker
Atheneum neigde ten ondergang, gelijk het werkelijk in het begin van volgend jaar
werd opgeheven."98 Twee maanden later, op 28 februari 1843, kregen de curatoren
en de senaat van Franeker de briefin handen met daarbij gevoegd het KB van 25 februari 1843 waarin bepaald werd dat het Atheneum aan het einde van de cursus
1842-1843 werd opgeheven." Collega Harting berichtte Veth vanuit Franeker: "De
tijding van de suppressie was reeds zoolang vooruitgegaan, dat zij eindelijk komende bij niemand meer eenigen sensatie verwekte, evenmin als dat het eenige verwondering verwekken kan, dat een teringpatient eindelijk den adem uitblaast."100 Harting
zou evenals Enschedé en Scholten bij een andere universiteit onderzak vinden en
niet werkeloos raken. De ramp van de sluiting trof dus niet de hoogleraren maar wel
Friesland, dat het sinds die tijd zonder universiteit moest doen.
Tot slot nog enige opmerkingen over Veth's kijk op Friesland en de Friezen. Dat
Veth enigszins wortel was gaan schieten in de provincie bleek toen hij op 11 juli
1842 tot gewoon lid van het Provinciaal Friesch Genootschap werd benoemd. Hij
heeft zich ongetwijfeld in de geschiedenis van het Friese volk verdiept. Toen de secretaris van het Friesch Genootschap, J.G. Ottema, in 1847 het eerste deel van de
kroniek van Worp van Thabor uitbracht, besprak Veth deze editie uitgebreid in De
Gids. Op basis van de inhoud komt hij tot een voor de Friezen strelende conclusie:
"Indien schier volkomene onafhankelijkheid van alle uitheemsche magt, een geheel
eigenaardige staatsvorm met eigen wetten en instellingen verbonden, vele kenmer-
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kende bijzonderheden in leefwijze, zeden en gewoonten, en eene eigene ook in
schrift gebezigde taal, genoegzaam zijn, om aan de bevolking van eenig gewest den
naam van zelfstandige natie (zijn cursivering) te verzekeren, dan kan er geen oogenblik twijfel bestaan, of wij kunnen aan de Friezen ... dien naam op geene goede
gronden betwisten."101
Dat Veth tot op het einde van zijn leven belangstelling voor Friesland heeft behouden, blijkt uit de catalogus die van zijn bibliotheek in 1899 werd gemaakt voor
de veiling bij Brill in Leiden. Onder de meer dan 30.000 titels die te koop werden
aangeboden, treffen we naast enkele titels over de Friese taal en geschiedenis onder
kavelnummer 1442 een vrijwel complete verzameling van De Vrije Fries tot 1895
aan.102 Veth zal al met al met de nodige weemoed op zijn verblijf in het kleine Friese
plaatsje hebben teruggekeken, een gevoel dat ook de hierboven aangehaalde Harting
40 jaar later zou verwoorden: "Ik wenschte wel dat wij de dagen van Franeker konden vernieuwen."103
Nawoord
Degenen die meer over de verdere levensloop van Veth willen weten verwijs ik naar
de literatuur in de noot, en naar de biografie van Veth die ik over niet al te lange tijd
hoop te publiceren.104 Kort samengevat zou gezegd kunnen worden dat het verdere
leven van Veth in het teken van Nederlands-Indië stond. De liefde voor Insulinde en
haar bewoners uitte zich in een veelzijdige publicistische activiteit die hem tot een
van de grote populisatoren van Nederlands-Indië zou maken en waarmee hij de encyclopedische basis hielp te leggen voor de kennis over de kolonie, die later door
talloze specialisten zou worden uitgediept. Zijn veelzijdige kennis van Insulinde
deed Multatuli uitroepen: "Wie niet verbaasd staat over de kennis van Prof. Veth
heeft geen verstand van kennis".105 Naast deze werkzaamheid op papier heeft Veth
vanuit zijn ethisch-liberale levenshouding sterke impulsen gegeven aan de
Nederlandse gezagsuitbreiding in Nederlands-Indië, waardoor hij als een van de
grondleggers van de negentiende-eeuwse Nederlandse imperialistische ideologie
kan worden beschouwd. In de praktijk gaf hij op het eind van de jaren zeventig op
afstand leiding aan een wetenschappelijke expeditie in Sumatra, die een directe aanval op de behoudende koloniale politiek van de Nederlandse regering bedoelde te
zijn.'06 Een schrijver als Multatuli, die als anti-imperialist te boek staat, maar die in
wezen ook geporteerd was voor de uitbreiding van het Nederlandse gezag in Indië,
was ideologisch nauw aan Veth verwant. Hij merkt dan ook in deze context op: "Die
professor Veth is een dapper strijder! Een kampioen van belang ...".107 Meer poëtisch
wordt in een strofe van een aan Veth gewijd gedicht van P.A.M. Boele van
Hensbroek, getiteld 'Insulinde's groet', Veth's werkzaamheid treffend samengevat:
Mijn spel, mijn zang heeft hem bekoord.
Hij baadde in mijnen zonneschijn.
Uit zijnen mond heeft 't West gehoord
den lof van heel mijn zonnig zijn.'08
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Noten
In de noten worden de volgende afkortingen gebruikt: AAI = Archief Atheneum Ulustre; ARA = Algemeen
Rijksarchief; BIZ = Binnenlandse Zaken; BPL = Bibliotheca Publica Latina; GAA = Gemeentearchief
Amsterdam; GAF = Gemeentearchief Franekeradeel; KB = Koninklijk Besluit; KMA = Koninklijke Militaire
Akademie; OKW = Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; PA = Particulier Archief; PBF = Provinciale
Bibliotheek Friesland; UBA = Universiteitsbibliotheek Amsterdam; UBL = Universiteitesbibliotheek Leiden;
Vb = Verbaal.
1 In dit artikel wordt 's Rijks Atheneum in Franeker afgekort tot Atheneum.
2 Paul van der Velde, 'De jeugdjaren van PJ. Veth', in: Bert Toussaint en Paul van der Velde eds., Aspecten
van de historische biografie (Kampen 1992) 100-112.
3 Paul van der Velde, 'Een zondaar, zoo als gij zijt, waarde Veth ! krijgt men dubbel lief. Studie in Leiden,
1832-1838'. Ongepubliceerd artikel.
4 UBL, BPL 1756. Brief van J.W. Grim aan PJ. Veth van 11 March 1838, Dordrecht. Hierin schreef Grim:
"One point however grieved your mother a little, or rather not a little, viz. that you were to give up your
plan of taking yourecclesticaldegree...".
5 P.G.E.I.J. van der Velde, '"Een admirabel manneken". PJ. Veth leraar Engels en Maleis aan de KMA in
Breda tussen 1838-1841', Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van
Breda "DeOranjeboom"46(1993)5-24.
6 P.P. Roorda van Eysinga is een hoogst kleurrijk figuur en een biografie waardig. Naast taalkundige verhandelingen schreef hij ook prachtige reisverhalen die tot de beste van de negentiende eeuw geteld moeten
worden. Voor meer informatie over hem zie: G. Heemskerk, J.A. de Moor, M. Salverda en P.G.E.I.J. van
der Velde, eds., Uit menschtievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reisverhalen uit Azië 1770-1830
(Amsterdam 1992) 134-155.
7 P.A. van der Lifh, 'Pieter Johannes Veth', Jaarboek van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen
(1896) 1-42,p.4.
8 UBL, BPL 1756. Brief van H.E. Weijers aan PJ. Veth van 25 oktober 1840, Leiden.
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10 UBL, BPL 1756. Brief van H.E. Weijers aan PJ. Veth van 25 oktober 1840, Leiden.
11 Ibidem
12 UBL, BPL 1756. Brief van C.C. Huijsmans aanPJ. Veth van 30 oktober 1841, Breda.
13 UBL, BPL 1756. Brief van H.E. Weijers aan P J. Veth van 25 Oktober 1840, Leiden.
14 G.Dugat, Histoire des Orientalistes de l'Europe de XIIau XIXsiècle (Parijs 1868) 100-120.
15 Specimen e litteris orientalibus exhibens majorem partem libri As-Sojutti de nomibus relativis inscripti
Lubb al-Lubab (Leiden 1840) p. XV.
16 UBL, BPL 1756. Brief van J. Moll aan P J. Veth van 25 november 1840, Rotterdam.
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27 UBL, BPL 1756. Brief van H.E. Weijers aan PJ. Veth van 16 maart 1841, Leiden.
28 InUBL,BPL 1756 zijn wel 10 van dergelijke brieven te vinden.
29 UBL, BPL 1756. Brief van W. A. Enschedé aan P J. Veth van 18 maart 1841, Franeker.
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Panorama fan Fryslân
Fryske kultuer
Geart de Vries
"De hjoeddeiske Fryske kultuer is net mear de beheinde kultuer fan in isolearre boeremienskip en skildereftige stedsjes. Nee, it is de kultuer fan in moderne en plurifoarme mienskip, dy't mids stiet yn Europa en de wrâld en dêrfan ek de ynfloeden ûndergiet". Dy útspraak die de doe noch farske minister fan ynlânske saken Dieuwke
de Graaff-Nauta ein maaie, yn har iepeningswurd bij it yn gebrûk nimmen fan it
Fryslânhûs yn Ljouwert. Neffens frou De Graaff foldocht it nije sintrum - dêr't ûnderskate kulturele ynstellings in ûnderdak yn krigen - wol oan sa'n eigentiidsk
imago. "Dit is gjin bolwurk fan fanatike Fryske bewegers, mar in toanseal fan de
hjoeddeiske Fryske kultuer, in kultuer dy't fan dizze tiid is en woartelet yn de regionale Fryske befolking." Se neamde yn dit ferbân ek it grutte belang fan de Fryske televyzje dy't sûnt febrewaris troch Omrop Fryslân brocht wurdt. Njonken de lanlike
útstjoerings waard begûn mei in eksperiment regionale televyzje, mei troch de wike
alle jûnen in oere nijstelevyzje.
As steatssekretaris hie se in dei earder de dielnimmers oan it Frysk kongres, dat
dit jier as tema hie de 'public relations' fan de Fryske gebieten yn Nederlân en
Dútslân, noch in hiel oar foarbyld foarhâlden fan moderne Fryske kultuer dêr't
Fryslân moai mei foar it Ijocht kommen wie. De Frysktalige films fan de sineast
Pieter Verhoeff soene neffens har mear foar de p.r. fan it Frysk te betsjutten hân ha
as alle p.r.-kampanjes fan de léste tsien jier by elkoar.
It is yndie net oerdreaun om 'De Vuurtoren' as ien fan de hichtepunten fan
Frysktalige kultuer fan 1994 oan te tsjutten. De film, mei dêryn de Lemster jeugdoantinkens fan Verhoeff ferwurke, waard yn maart troch de VPRO-televyzje útstjoerd yn trije ofleveringen fan elk in oere. Profesjonele en fertsjinstlike amateurspiiers, foar't grutste part ut Fryslân, makken der in prachtige drama-rige fan dy't ek
buten Fryslân goed besjoen en heech wurdearre waard. Oant yn Frankryk ta, want
op in ynternasjonaal televyzje-festival yn Nice waard de film bekroane as de beste
drama-searje.
Mar der wiene ek dit jier noch oare kulturele uteringen dy't soargen foar de nedige
útstrieling oer de provinsjegrinzen hinne en der faaks ta bydroegen om in wat oar
byld te jaan fan it kulturele libben hjir as dat fan folkloare en provinsjalisme
Teater en muzyk
Nim de gloednije Ljouwerter stêdsskouboarch De Harmonie. Op in stikmennich kritikasters nei wiene de reaksjes op it nije téater oer it generaal wakker posityf. Oan
p.r. hoechde net iens safolle dien te wurden om ek lanlik dúdlik te meitsjen dat
Ljouwert de 'mooiste en meeste komplete' skouboarch fan Nederlân krigen hie. Elk
hie it benammen oer de eigentiidske útstrieling fan de kultuertimpel, ek al moast der
folie langer wachte wurde op de iepening as oarspronklik de bedoeling wie, en ek al
soene de boukosten folie heger útfalle as yn 't foar tocht waard. De publike belangstelling wie fan de alderearste foarstelling ôf, ein septimber, aardich grut: wie earst
rekkene op sa'n 75.000 besikers it jier, al gau wiene de earste 100.000 kaartsjes ferkocht. De earste yndrukken oer de akoestyk - in grut probleem yn de âlde Harmonie
- wiene oer it generaal posityf.
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Ien fan de earste foarstellings wie de première, begjin oktober, fan in nij programma fan Rients Gratama. Mei syn 'BV Boppeslach' bewiisde er dat er noch altiten op
iensume hichte stiet yn ferliking mei al dy oaren dy't har yn Fryslân oan kabaret
weagje. Op in leeftyd dat party oare minsken oan de VUT ta binne, kaam Rients mei
in fris en enerzjyk programma mei in tal prachtige lieten. Ek hat er it faaks al wol
fertsjinne, hy liket noch lang net ta te wezen oan sa'n stânbyld dat syn foargonger
Tetman de Vries ein desimber krige yn de foyer fan de nije Harmonie. It ûntbleatsjen dêrfan wie oanlieding foar in feestjûn dêr't ek by stilstien waard dat it dit jier
krekt 50 jier lyn wie dat it grutste sukses fan Tetman en syn famylje, 'De tiid hâldt
gjin skoft', yn première gyng. Dêr wie yn 1994 nammers al op alderhanne wize omtinken oan jûn, ûnder oaren troch it úfkommen fan in cd. mei Tetman syn moaiste
nûmers.
Oer de grinzen sjen die Douwe Heeringa dy't yn novimber mei in splinternij lietsjesprogramma kaam: 'Retoer Ljouwert-Berlyn' dêr't er op teksten fan Baukje
Wytsma syn spesjale bân mei de Fryske en Dútske haadstêden yn besjongt.
It profesjonele toanielselskip Tryater besocht om nei ien fan de dreechste jierren
yn syn bestean in frisse takomst te finen mei in folslein nije lieding. Jos Thie waard
oanlutsen as artistyk lieder en Hans Wassmer as saaklik lieder. Thie sei dat Tryater
de wjokken útslaan moat; hij hopet te ferwêzentlikjen wat syn foargongers ek al foar
eagen stie mar net slagge wie: de foarstellings fan Tryater nei de minsken yn hiel
Nederlân ta bringe. Fierders soe net allinne de spilersploech fan Tryater ferjonge
wurde moatte - yn 1994 waard dêrmei begûn - , mar ek it publyk . "Wy hawwe ús
djiptepunt no hân, it kin allinne mar better gean. Tryater sil wer wissens útstrielje".
It amateurtoaniel koe op in feestlik jier weromsjen. It 75-jierrich bestean fan it
Boun fan Fryske Toanielselskippen waard op allerhanne wize fierd; yn maaie waard
Shakespeare spile yn in trije jûnen útferkochte skouboarch De Lawei yn Drachten.
Thom van der Goot regissearre it suksesstik 'De Fekke yn 'e Fûke'. Shakespeare
soarge trouwens ek foar grutte publike belangstelling by it iepenloftspul fan Jorwert.
Dêr waard fan 't jier Tn Midsimmernachtdream' oerpleatst nei de Jorwerter notaristún. Jan Schotanus soarge foar in folslein nije oersetting. Foar it oare wie it tal iepenloftspullen yn 1994 minder as yn oare jierren. It publyk koe njonken Jorwert
noch mar op twa plakken telâne. Yn Menameradiel spilen se in bewurking fan in
blijspul fan de 18de-ieuske toanielskriuwer Carlo Goldoni en yn Burgum soarge de
Burgumer hûsskriuwer Bertus Klazinga foar it stik 'Blau Bloed'.
Fansels wiene der ek wer de muzikale festivals yn allerhanne sjenres. Fryslân
song en spile mei alle oanwêzige talint. En soms manifestearre har in nij talint, lyk
as Egbert Beers op Liet '94 dy't út in rispinge fan 55 ynstjoerings as winner út de
bus kaam mei it oandwaanlike liet 'Sûnder thús'.
De Fryske haadstêd moast it fuortoan dwaan sûnder de Friesche Opera
Vereniging. Nei santich jier waard se opheven mei in fleurich finito. In al te sterke
fergrizing, de konkurrinsje fan alderhanne ad hoc-formaasjes en in oankundige subsydzjefermindering soargen foar it beslút der in punt efter te setten. It besunigingsbelied fan de gemeente Ljouwert hie fierders as direkt gefolch dat it Gemeentelijk
Muziekinstituut en it kreativiteitssintrum De Blauwe Stoep tenei fierder geane as ien
selstannich ynstitút foar keunstsinnige foarming. En fierders waard troch de nije
kultuerwethâlder Ab Timmermans fan Ljouwert ek oanstien op it gearwurkjen fan
kulturele ynstellings dy't warber binne op it mêd fan de poadiumkeunsten.
Muzikale útstrieling buten de provinsjegrinzen hâldt Fryslân benammen op it mêd
fan de brassbandmuzyk. Yn desimber waard brassband De Wâldsang út Bûtenpost
ûnder lieding fan Rieks van der Velde foar de achtste kear kampioen fan Nederlân
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op de 14de nasjonale kampioenskippen yn Zutfen. Soli Deo Gloria ut Ljouwert
waard hjir twadde, wylst dy brassband yn maaie noch it tsiende Open Festival yn
Utrecht wûn hie. In priis wie der ek foar it Frysk Fanfare Orkest dy't yn 1994 de fjirde Friese Anjer yn ûntfangst nimme mocht as wurdearring foar it feit dat dit orkest
'het fenomeen fanfare' sa posityf útdraacht.
De earste Fedde en Martha Bergsma-priis, in nije trijejierlikse priis foar oarspronklik Frysktalich toaniel, waard takend oan Tsjitske de Boer. Sij krige de priis
yn maaie oarlange yn it doarpshûs fan Bears foar har 'Prins Moreo', in stik dat earder op de planken brocht waard troch Tryater.
Byidzjen.de keunst en musea
Dat al te hege kulturele ambysjes ek wer net altiten fertuten dogge, die bliken út de
gong fan saken om in Mata Hari-museum hinne. Yn in earste opset wie rekkene op
sa'n 250.000, benammen bûtenlânske, besikers yn't jier dy't nei Ljouwert ta komme
soene om de neilittenskip fan de 'mystiek rond Mata Hari' te ûndergean. Dy kolleksje bestiet út in pear albums mei foto's en dokuminten fan de meast bekende en
romrofte dochter fan Ljouwert, sammele troch Henny Keikes en Sam Waagenaar. In
'marketing en communicatieplan' moast der lykwols earst oan te pas komme om
sjen te litten dat de twa kolleksjes te meager binne om in apart museum mei op te
rjochtsjen. Dêrom waard troch de Stichting Mata Hari kontakt socht mei it Fries
Museum om dêr yn in aparte fleugel fan it fernijde provinsjale museum in permanint
ûnderdak te krijen. Datselde Fries Museum gyng, lykas it Verzetsmuseum, yn 'e
hjerst ticht om yn 1995 as folslein nij museum har doarren wer iepenje te kinnen.
Der waarden ek plannen presintearre foar in nij museum foar âld en jong keunstnerstalint út Fryslân wei. Thom Mercuur - wa oars? - die it útstel om yn de smûke
bosken fan Oranjewâld in basiskolleksje mei de wichtigste moderne keunst út
Fryslân fan de 20ste ieu ûnder te bringen mei dêrnjonken plak foar wikseleksposysjes. Mercuur woe it by in suver partikulier inisjatyf hâlde: foar oardel miljoen gûne
soe sa'n museum der stean, tichtby de Belvedère en in op 'e nij op te bouwen doalhof.
Smellingerlân krige in nij museum yn it eardere Fransiskaner kleaster yn it sintrum fan Drachten dat it plak ynnimt fan it Bleekershûs oan it Mûne-ein. It
Skipfeartmuseum yn Snits koe it gebou fan it Leger des Heils njonken har oankeapje, en sa moat dit museum de nedige romte beskikber krije foar in gearkomsteseal.
Fierders wiene der by guon musea de nedige persoaniele problemen. By it Jopie
Huisman-museum yn Warkum gyng konservator Wim van Straten fuort fanwege
ûnienichheid mei it bestjoer.
Ofskie
Fryslân moast ofskie nimme fan de deputearre fan kultuer, Johanneke Liemburg
dy't yn maaie keazen waard as lid fan de Twadde Keamer. Sels neamde se it behâld
fan it Fries Filmcircuit of Frysk Filmsirkwy as it moaiste wat se berikt hie. As har
opfolger waard keazen de VVD-er Louis Lyklema. Dêrmei krige Fryslân sûnt jierren in net-Frysktalige kultuerdeputearre. Hy hie it benammen dit earste jier net maklik fanwege de besunigingsútstellen op kulturele ynstellings lykas de Fryske
Akademy en it Berie foar it Frysk. Mei troch de aksjes dy't dêre tsjin fierd waarden
koe de Provinsje minder besunigje as earst útsteld waard.
Yn july ferstoar de skilderes en grafysk keunstnares fan Frysk komôf Jeanne
Bieruma Oosting. Sy waard 96 jier en hie in jier of wat lyn noch in grutte oersichtsútstalling yn har berteplak Ljouwert. It grutste part fan har libben wenne se of-
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wikseljend yn Almen yn de Achterhoek, en yn Amsterdam, mar se kaam noch geregeld op 'e Sweach dêr't har famylje oait it buten Lauswolt hie.
Ek yn july ferstoar Hermanus Gooike van Slooten (1913-1994), in markant bestjoerder fan tal fan kulturele organisaasjes yn Fryslân. Yn 1984 krige er út hannen
fan Prins Bernhard de sulveren Anjer foar al syn kultureel krewearjen.
Fryske taal- en letterkunde
Tineke Steenmeijer-Wielenga
Oanrin
Oft 1994 yn jins ûnthâld bliuwt as HaverSchmidt-jier, as it jier fan it 150-jierrich
bestean fan it Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse, it 40-jierrich bestean fan
de Rely Jorritsma-priisfragen, fan it sulveren jubileum fan It Skriuwersboun of fan
de presintaasje fan de Spiegel van de Friese poëzie hinget grif ôf fan jins belutsenheid by it iene of it oare evenemint, mar sa'n rychje makket yn ien eachopslach wol
dúdlik, dat der ek yn dit ferslachjier wer fan alles te reden west hat op it mêd fan de
Fryske taal- en letterkunde.
Ek oer de grinzen hinne wie der omtinken foar it Frysk en de Fryske literatuer. ein
jannewaris yn Bremen yn it ramt fan in gearkomste fan Hanzesteden en yn april yn
Londen, dêr't troch it Centre for Low Countries Studies ta gelegenheid fan it 75-jierrich bestean fan de stúdzje Nederlânsk in konferinsje organisearre waard mei sprekkers fan de Fryske Akademy en it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum. It 15de Kongres fan de Fryske Rie, dat yn 1994 yn Ljouwert holden waard,
joech omtinken oan 'Publike relaasjes en it Frysk' / 'Die öffentlichkeitsarbeit und
dasFriesische'.
In memoriam
Ut de rûnten fan Fryske beweging en skriuwerij en út it fermidden fan de minsken
dy't in duorjende belangstelling foar ien fan beide toand hawwe, binne ús yn 1994 de
folgjende persoanen troch de dea ûntfallen: de dichters Jan Wybenga en Sjirk van der
Burg, berneboekeskriuwster en sjoernaliste Clara de Groot, wurdboekskriuwer en
'Bildtker' H.S. Buwalda, kommintaarskriuwer Taco Kingma, bernedokter en skilder
Bonne Dijkstra, skilderes Jeanne Bieruma Oosting en fierder Atze Oosterhoff, Arjen
Schaafsma, Herman G. van Slooten, Yme G. Visser en Gerard van Wageningen. Oan
'e ein fan it jier kaam der ek in ein oan it warbere libben fan Jan Spiekhout, man fan
de earste oere fan de Heerenveense Koerier. As deputearre fan Fryslân en jierrenlang
as bestjoerslid fan Je Maintiendrai Friesland hat Spiekhout (op 'e eftergrûn) in protte
betsjutten foar it kulturele en literêre libben yn ús provinsje. Foar de Fryske lezers is
de dea fan Jan Wybenga in grut ferlies. Mear noch as oan syn eardere wurk - dat twa
kear mei in Gysbert Japicx-priis bekroand waard - koe oan syn resint ferskynde bondels de unike dichterlike kwaliteit fan Wybenga ôflezen wurde.
Prizen en priisfragen
De ' A.F.U.K.-jongereinpriis' waard al wer foar de twadde kear útrikt. De sjuery wie
net sa optein oer de kwaliteit fan de measte fan de fiif ynstjoerde gedichten en seis
ferhalen en kende fan de trije beskikbere prizen allinne de earste ta en wol oan Eelco
Salverda. Better like it mei de ynstjoerings foar de 'Rely Jorritsma-prizen', dêr't fan
de 47 ferhalen en 43 gedichten dy fan Eeltsje Hettinga, Benny Holtrop, Lolkje
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Hoekstra, Margryt Poortstra, Simy Sevenster, Oene Spoelstra en Itty Sluis bekroand
waarden. Lêstneamde krige ek de priis yn de 'essay-kriich' dy't it jubilearjende
Skriuwersboun útskreaun hie, foar hokker priis njonken har ek Daam Fokkema,
Sibbele Krikke, Eppie Dam, Josse de Haan en Jehannes Spyksma nominearre
wiene. In nije priis is de 'Fedde en Martha Bergsma-prijs' foar oarspronklik Frysk
toaniel. De earste kear is dy ûnderskieding útrikt oan Tsjitske de Boer foar har bernetoanielstik Prins Moreo. Yn Harns waard de ' Anton Wachter-prijs' 1994 oerlange
oan Anton Grunberg, op Skylge de 'Lutine-prijs' oan Piet Zumkehr, wylst de
'Bildtse Kultuurprijs' nei Aldert Cuperus gie. It berneboek fan Mindert Wynstra, dat
yn 1992 goed wie foar de 'Simke Kloosterman-priis' waard yn 1994 pleatst op de
earelist fan de International Board on Books for Young People. De léste twa jier wie
fan de ynstjoerings foar de 'KFFB-romanpriisfraach' gjin inkeld manuskript goedernôch achte foar publikaasje, mar dit jier wiisde it wer wat better: fan de sân
komme twa foar útjefte yn de beneaming, dy fan Klaas Jansma en fan Styntsje Piters
(ps. fan Jac. Knol).
Boeken
Op de list, dy't it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum byhâldt
fan de Frysktalige boekútjeften, stiene yn 1994 95 titels (yn 1993: 87). Dat tal wie yn
1991: 72 en yn 1992: 97, sadat konstatearre wurde kin, dat it tal wat skommelet, mar
der noch altyd wol in lytse hûndert Fryske publikaasjes it jier útkomme. De ferdieling
oer de skiften wie yn 1994 moai lykwichtich: belletry 27 (wie: 28), poëzy 17 (wie:
11), berneboeken:25 (wie: 28) en ferskaat 26 (wie: 20). Op himsels liket de rispinge
net min, mar sjocht men kritysker en telt men ris allinne it nije, oarspronklike wurk
fan skriuwers ûnder de 50 jier, dan wiist it net best. Fan de belletryskriuwers is Joop
Boomsma dan de iennige dy't oerbliuwt, en hy is yn 1945 berne. De boekjes dy't yn
eigen behear útjûn binne net meirekkene, bliuwe as jongere dichters allinne J.Q.
Smink (1954), Jelle Kaspersma (1948), Margryt Poortstra (1953) en Eppie Dam
(1953) oer, en by de berneboekeskriuwers: Baukje Wytsma (1946), Lida Dykstra
(1961), Hanneke de Jong (1952) en Ep van Hijum (1951). Salang 't de âlde garde
moai trochskriuwt is der neat te reden, mar dat hâldt aanst in kear op. Wêr bliuwe de
tritigers en tweintigers? In jonge debutante as Lida Dykstra is tige wolkom!
Belletry
Fan de 27 boeken yn it skift belletry binne 11 werprintingen. Yn de rige Fryske
Klassiken kamen 5 nije dielen út, wylst twa klassikers (Rimen en Teltsjes en Peke
Donia) noch sa populêr blykten te wezen, dat se ek al wer in werprintinge yn de nije
foarm belibben. Buten de rige om waarden Leafdedea fan Homme Eernstma,
Frjemdfolk oer deflier fan Joke Keizer en De Ramp (diel 1 fan Abe Brouwer syn
trilogy Springtij) fannijs op 'e merk brocht. In min of te mear nij ferskynsel - mar de
boeken fan Nynke fan Hichtum, Sjoerd Leiker, Johanno Strasser en in tal
Amerikaanske emigranten fan Frysk komôf wiene fansels ek al fertaald - is it 'thúsbringen' fan yn Fryslân spyljende boeken lykas Styfmem ierde fan Theun de Vries
(útjûn troch de KFFB!) en De koperen tún fan Simon Vestdijk. Beide oersettingen
binne makke troch Jan de Jong. Klaas Bruinsma fertaalde Karel ende Elegast út it
Middelnederlânsk, wylst Harke Bremer en Jarich Hoekstra It kwea-each en deselde
Jan de Jong De oare wrâld, beide fan Marten Toonder yn it Frysk oerbrochten. Lukt
men al dy wol tige aardige, mar net 'nije' of net 'oarspronklike' oanwinsten fan de
27 ôf, dan bliuwe der mar 10 nije boeken oer, mei't Rink van der Velde syn bondel
mei 'stikjes' ûnder de titel No sà binnen it jier in werprintinge belibbe. By dy 10

Wumkes.nl

125

binne 4 ferhalebondels: fan Van der Velde dy't mei hyltyd minder wurden ta kin om
in situaasje te treffen, fan Sjoerd Palstra (oer syn ferline as seminarist), Jan Slofstra
(yn Jongfryske styl) en in sammelbondel mei detektive-ferhalen). Seis echte nije,
mar soms wol tige koarte, romans bliuwe der oer om de lêshonger te sêdzjen: it boekewikegeskink fan Joop Boomsma {In frou mei Ijochtblauwe eagen), Benny
Holtrop syn ek wat detektive-eftige De boarstrokfan Fenna, dat nei syn knappe
proazadebút In appel foar ûnderweis (1993) wat ôffoel, in wol knap yn elkoar sette
en goed skreaune, mar lykwols net sa boeiende relaasje-roman oer in man yn syn
midlifekrisis fan Anne Wadman (In okse nei de slachtbank), in ûnwierskynlik en
bytiden ûnsmaaklik ferhaal oer in freonskip tusken twa manlju fan G. Willem Abma
(De mafiaman), in benearjend sfearfol boek van Durk van der Ploeg dat (alwer) yn
de oarloch spilet (It wrede foarjier) en - moai yn it betinkingsjier ferskynd - Piter
Terpstra syn roman oer (in part fan) it libben fan Eise Eisinga (1744-1828), de bouwer fan it Frjentsjerter planetarium (Wolken en stjerren).
Wat mist wurdt en dêr't no sa njonkenlytsen echt ferlet fan is, is in ferrassing: in
nije skriuwersnamme, ris in oare tematyk, wat boartliks, eat mei fantasij. Fakmanskip
is Wadman, Terpstra, Van der Ploeg en guon oaren perfoarst net te ûntsizzen, mar har
wurk komt de lezer sa bekend foar.
Poëzy
It ferskinen fan de Spiegel van de Friese poëzie (Van de zeventiende eeuw tot heden)
mei wol in histoarysk barren neamd wurde. Wadman syn Frieslands dichters út 1949
wie oant no ta de meast omfiemjende blomlêzing mei oersettingen yn it Nederlansk
dy't wy ta ús foldwaan hiene, mar dy behannele de lyryk sûnt 1880. Sawol oan de
'foarkant' as oan de 'efterkant' jout de Spiegel gans mear, wylst Teake Oppewal foar
syn ynlieding ek gebrûk meitsje koe fan folie mear sekundêre literatuer as dêr't
Wadman yn 1949 op te seil gean moast. De kar fan de fersen is makke troch Pier
Boorsma en Teake Oppewal yn 'e mande mei in redaksjekommisje en by it selektearjen fan de fersen is mear ôfgien op de eigen smaak fan de redakteuren as op de reputaasje fan de dichters. Sa jout de Spiegel tagelyk in tiidsbyld.
It besykjen mei de Fryske poëzy ek net-Friezen te berikken blykt ek út it fiiftalige
(Frysk, Nederlansk, Frans, Dútsk en Ingelsk) blomlêzinkje In priuwke Fryske
poëzij, dat makke is foar it peaskekongres fan de jongerein fan Jeropeeske minderheden en út Gean út 'e wei\ in Frysk, Nederlansk, Welshk, Ingelsk bondeltsje, dat
by gelegenheid fan it noardlik filmfestival yn Ljouwert ferskynd is. Nei it Frysk ta
waard troch Karel F. Gildemacher in Sonnet fan Gerrit Komrij oerset ta gelegenheid
fan koppermoandei 1994, wylst Jacobus Knol yn dit HaverSchmidt-jier soarge foar
Snokkerjende Grymgnyskes fan Pier Pealtsje. Nij wurk waard bondele troch J.Q.
Smink, Jelle Kaspersma, Margryt Poortstra, Eppie Dam en de Flaamske Fries
Reinhard Verveld. Fan Jan Wybenga kamen Fergetten Fersen út, in neirispinge fan
meast âlder wurk dat buten de bondels bleaun wie, omdat it dêr tematysk net yn
paste en fan oersettingen út it Frânsk. De yn eigen behear útbrochte boekjes fan Jelly
Kanger-Keekstra, Jopie Fey en Gerrit Visser jouwe sympatyk, mar ienfâldich wurk,
dat men, as men kritysk wêze wolle soe it predikaat 'mear fan itselde' jaan moast.
Berneboeken
Fan de 25 berneboeken wiene 2 werprintingen, 8 nije oersettingen en 6 werprintingen fan oersettingen. Bliuwe oer 9 nije oarspronklike Fryske berneboeken. Fan
Berber van der Geest De Kilekanen , dat mei tanksij de yllustraasjes fan Laura Lava
ta it best fersoarge boek útroppen waard. Dit aksjeboek foar bern belibbe al tidens de
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sutelaksje in werprintinge. Fannijs die bliken, dat de skriuwster in rike fantasije hat
en in orizjineel taalgebrûk. Baukje Wytsma makke yn Buorfrou Flap hat grutte
earen (mei tekener Geart Gratama en komponiste Mette Meinou Piebenga) in ôfwikseljend sjoch, lês- en sjongboek oer de sintugen. Ep fan Hijum (in nijkommer!)
levere grappige ferhaaltsjes foar bern fan 4 oant 8 yn Fan bleate sokken en kaugomkoppen. Foar wat âldere bern is it debút fan Lida Dykstra: Sjoerd Stiensma syn reis
troch de tiid ornearre, wylst Hanneke de Jong yn Tsien f ersnellingen it probleem fan
it pesten op skoalle oan 'e oarder stelde. Yn De útfining komt Magda van Ommen
wer ris mei in frjemde masine, foar bern nei 't skynt in Onderwerp, der't hja net gau
it nocht ôf krije. Fan de oersettingen moatte neamd wurde, it op 'e nij troch Tiny
Mulder bewurke Alice in Wûnderlân en Annie M.G. Schmidt har Pluk fan de
Petteflet, dat troch Anneke Douwstra oerset waard. Benammen foar it godstsjinstûnderwiis fertaalde Jant van der Weg de Yllustrearre Bibelatlas foar bern en Itferhaal
fan itparadysfûgeltsje.
Ferskaat
It besprek yn It Beaken (jrg. 56, nr.1) troch N.E. Algra fan de útjefte fan de Codex
Aysma, die altfriesischen Texte herausgegeben und übersetzt von W.J. Buma, P.
Gerbenzon en M. Tragter-Schubert jout my oanlieding in fersom goed te meitsjen.
Dy publikaasje út 1993 fan in boarne fan it âldfryske rjocht wie my by it gearstallen
fan it oersjoch oer dat jier ûntkommen en sa'n útjefte fan (mei) fan it âldste skreaune
Frysk is wichtigernôch om te sinjalearjen. Dr. Algra sprekt de hoop út, dat de publikaasje fan de âldfryske rjochtsboarnen no mei faasje fuortset wurde sil. It tal saakkundigen op it mêd fan it âldfrysk wurdt aanst faaks sa lyts, dat dat dan net mear
goedmooglikis.
FLMD en 'Skierstins' organisearren in symposium oer Inkelde tema's út de
Moderne Fryske Literatuer. De lezingen waarden ûnder dyselde titel publisearre yn de
rige 'Byskriften' fan it letterkundich museum. De jubilea fan It Frysk Skriuwersboun
en it Rely Jorritsma Founs joegen oanlieding ta it publisearjen fan respektivelik in
Frysk Skriuwersalmenak 1994, Wa't skriuwt bliuwl (skriuwers oer it skriuwen) en it
tinkboek Mar ik sil skriuwe... (troch J. Bangma en W.P. Hiddema) en Fjirtichjier
'Rely Relly' (troch Petra T. de Haan). Jan Jongsma skreau Mynhear Blau. 35 jier
iepenloftspul Burgum. Anne Wadman syn 75e jierdei waard fierd mei de útjefte Oer
oarmans en eigen, essayistysk en kritysk ferskaat mei in bibliografy fan de jierren
1972-1994. It skôgjende wurk fan Wadman is no yn Kritysk Konfoai (1951), It kritysk
kerwei (1990) en dy nije samling moai folslein beskikber.
Op syn minst twa dissertaasjes moatte neamd wurde: Hedzer Drent promovearre
yn Amsterdam op in ûndersyk nei Wearden en noarmen yn oarspronklik Frysk ferheljend proaza foar bern en jongerein ûnder de titel Durk en Djoke wurde wier grutter! wylst Sikko de Jong en Alex Riemersma de behearsking fan Frysk en Nederlânsk
ûndersochten by bern oan 'e ein fan de basisskoalle. Harren (Tilburchske) proefskrift
hat de titel: Taaipeiling yn Fryslân. Yn de rige Co-Frisica (Amsterdam-Kiel) kaam
yn 1994 E. van Haersma Buma-van Werkum har stúdzje oer Douwe Hansma (18211891). Skilder, skriuwer, kritelieder út. De bondel stúdzjes dy't professor A. Feitsma
ferline jier by har ôfskie as heechlearaar Frysk yn Amsterdam ûnthjitten waard, ferskynde ûnder de titel Wat oars as mei in echte taal. In útjefte mei in noch folie langere
foarskiednis wie de Fryske fertaling troch K. Bruinsma fan it boek dêr't Stéphane
Lebecq yn 1985 de dr. Joast Halbertsmapriis al foar krigen hat. It is no as Fryske keaplju en seefarders fan de ,iere midsieuwen troch de Fryske Akademy útjûn.
Ynternasjonaal wint de belangstelling foar it Frysk oan. Yn Las lenguas en la
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Europa Comunitaria publisearre Durk Gorter 'The Frisian language situation en
language policy'; Jehannes Ytsma levere ûnder de titel 'Ethnolinguistic vitality and
ethnic identity' in bydrage oan International Journal of the Sociology of Language;
Willem Tjerkstra skreau (mei Koen Zondag) oer 'De Fryske taal yn Nederlân' yn
Provision oflearning materials for primary andpre-primary education, dat ûnder
redaksje fan Rommert Tjeerdsma en Jantsje Sikma by de Fryske Akademy ferskynde. It Noardfrysk ynstitút yn Braïst kaam - middenmank gans oare nijsgjirrige útjeften dy't ik net allegearre neame kin - mei in boekje fan Thomas Steensen oer de
frage "Wer sind die FriesenT' Yn München ferskynde as ferfolch op Friesische
Märchen fan Jurjen van der Kooi en Babs Gezelle Meerburg no Friesische Sagen op
namme fan de earstneamde auteur. Njonken sêgen út Westerlauwersk Fryslân steane der ek gans út East- en Noard-Fryslân yn de moai útjûne samling. Wer richter by
hûs binne wy mei Taal op it wurkfan provinsjale amtners fan Durk Gorter en Reitze
Jonkman.
Yn de map Oer Fryske skriuwers en dichters binne de earste resultaten te sjen fan in
gearwurkingsprojekt fan Sintrale Biblioteek Tsjinst, Algemiene Fryske Underrjocht
Kommisje en Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum. Muzykleafhawwers binne bliid makke mei Mikst Menu, nije Fryske lieten op muzyk en mei it
oeuvre fan Irolt, 4 cd' s mei in tekstboek ûnder de titel holt ...Ier of let.
De rubryk 'ferskaat' jout in grienmank fan ûnderwerpen. Ik soe noch neame kinne
in nij diel fan it Wurdboekfan de Fryske taal (klerkje - krûskaam), de bibliografy
fan Theun de Vries (in prachtich en nuttich boek), in puzzelboekje fan Jaap
Wolthuizen, in krystliturgy fan Eppie Dam, de List fan iterijwurden fan Rienk de
Haan, de Berneboekewizer (nr. 8) fan It Fryske Boek, de tredde printinge fan It
wylde fûgelt fan J. Boermsa, in fotoboek oer Grou fan J. van Stralen en T.B.
Hoekema en gean sa mar troch. Ik woe mar in bytsje serieus einigje mei Defjouwer
evangeeljes op 'e nij ferfryske, mandewurk fan Van Binsbergen, Buma, Hornstra,
Hylkema, Jagersma, Van Ligten, Miedema, Nieboer, Reitsma, Rienstra en Sybesma
(allegearre s.s.t.t.) yn in moaie útjefte fan de KFFB.
Beslút
As men de rispinge fan sa'n hûndert publikaasjes yn ien jier oer sjocht, dan kin de
konklúzje net oars wêze as dat der in soad bart op it mêd fan de Fryske taal- en letterkunde. Mar moatte wy it feit, dat der hyltyd mear oer de taal skreaun wurdt en
minder yn it Frysk ek as in faai teken sjen? Giet it de kant fan de deade talen op?
Ynteressant as stúdzje-objekt, mar net mear it rike besit fan it sprekkende folk? It
fait noch wol wat ta! As men betinkt, dat der yn de sutelaksje dit jier wer foar
ƒ 325.000,- ûnder de minsken brocht is, dan wurdt der yn elts gefal noch Frysk lézen
en nei Fryske muzyk harke. En de opkomst fan in nije útjouwerij, Bornmeer yn
Wânswert, dy't him talizze sil op Fryske publikaasjes, dat is ek wat om wiis mei te
wezen.
Monumintensoarch
S. ten Hoeve
Yn 1994 waard de Aldehou yn opdracht fan de gemeente Ljouwert behongen mei
netten dy't fallende brokken stien opheine moatte. Hooplik stiet it ferneamde skaaimerk fan de Fryske haadstêd net symboal foar de sitewaasje fan de Fryske monu128

Wumkes.nl

mintensoarch. Beskamsum is it al dat it 'stedelijk knooppunt' Ljouwert it monumintale bouwurk der sa suterich bystean lit. It lytste doarp yn Fryslân slagget der noch
yn, mei ynset fan alle ynwenners, de doarpstoer restaureard te krijen.
Niget oan monuminten ha de Ljouwerters oars wol. Dat docht bliken út it tal dielnimmers oan de Nationale Open Monumentendag, dy't alle jierren yn Ljouwert wer
in nijsgjirrich tema hat, goed organisearre wurdt mei help fan in protte frijwilligers
en begelaat wurdt mei in ynstruktyf boekje. Suver yn alle gemeenten wurdt op dy
dei wat organisearre, mar yn Ljouwert binne de aktiviteiten it nijsgjirrichst. Dit jier
krigen op 10 septimber alderhanne bouwurken oan it Fliet it omtinken.
It provinsjaal bestjoer fan Fryslân lit nei it ree kommen fan it Monumenten
Inventarisatie Projekt (MIP) oangeande boukeunst út de tiid 1850-1940 no it
Monumenten Inventarisatie Projekt útfiere. Dat is om te kommen ta wettelike beskerming fan wichtige foarbylden fan boukeunst út de neamde tiid. It soe der wolris
op útrinne kinne dat der yn de provinsje likernôch 600 offisjele monuminten bykomme. Der is ek sprake fan it beskermjen fan gebieten fan bysûndere wearde.
Neamd binne yn Noard Fryslân de Bildtdyken, it Oosterfjild yn Grou, de Willemsstrjitte-Patrimoniumwei yn Damwâld, de Stasjonsbuert en de Bonifatiusbuert yn
Dokkum, de omjouwing fan de Ypeysingel yn Frjentsjer, it Reade Doarp yn Harns,
it Nije Kanaal, de Transvaalwyk, de Hollanderwyk en de Westerparkwyk yn
Ljouwert en de Boargemaster Eschauzierstrjitte op West-Skylge. Yn it súdwesten
binne it Koarnwertersân, Snitserstrjitte-Julianapark en in stik fan plan Súd yn
Boalsert, polder De Kikkert op 'e Lemmer, de Van Eysingaleane en de Searp fan
Galemawei yn Mantgum en Stasjonsstrjitte-Julianapark en de omjouwing fan de
Waling Dykstrastrjitte yn Snits. Yn regio De Fryske Walden it gebiet lans de
Mûntsegroppe by De Harkema, Oranjewâld, Ravenswâld en Aldskoat, de W.A.
Nijenhuiswei yn Ketlik, de Janssenstifting by Waskemar, de Spoarsingel yn
Wolvegea, it Reade Doarp by Noardwâlde en it feanpoldergebiet rûnom de Skeane.
Omdat it provinsjaal bestjoer te min subsydzjejild beskikber hat foar restauraasje
fan monuminten, hat it besluten it budzjet foar ûnderhâldssubsydzje yn te koartsjen.
Foar molen bliuwe der wol ûnderhâldssubsydzjes beskikber.
De ryksbudzjetten, dy't de gemeenten taskikt krije foar restauraasjesubsydzjes
bliuwe fiersten te lyts en binne dêrtroch bytiden al oan't nei it jier 2000 ta fersein.
Om subsydzjetechnyske redenen bringe hieltiten mear gemeentebestjoeren har
eigen monumintale bouwurken as tsjerketuorren en molen yn stiftings ûnder. Dit
jier is dat bard yn Dongeradiel en op Flylân. Op 'e Rykslist fan beskerme Fryske
monuminten kamen yn 1994 de fiskerswente Seewei 49 te Moddergat en de tsjerke
fan Ealahuzen om it dêryn oanwêzige Hardorffoargel fan 1864.
Oerheidsgebouwen, gebouwen fan ynstellings foar woldiedigens
De Snitser wetterpoarte ûndergie in yngripende konsolidearjende restauraasje.
Op Flylân waard it sa byldbepalende Diakenijhûs fan 1641 alhiel ûnder hannen
nommen en Nieuw Friesburg, it eardere 19de-ieuske earmhûs fan de gemeente
Skoatterlân op 't Hearrenfean, waard opknapt en ynrjochte as skoalgebou foar de
sportoplieding CIOS.
Klokhuzen, tuorren, tsjerken, oargels
It iennichste klokhûs dat yn 1994 restaureard waard is in bysûnderenien: dat fan
Hinnaard. De 65 ynwenners fan it doarpke ha it nei jierrenlang krewearjen foar
elkoar krigen dat it sletten, mei pannen dutsen bouwurk út 1862 fan nijs opboud is
en wer in goed plak biede kin oan de liedklok fan likernôch 1300.
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De 400ste jierdei fan de ferneamde fjoertoer Brandaris op Skylge krige in protte
omtinken. Dat wie der fansels ek genôch foar de al neamde ofbroazeljende en ynpakte Aldehou. De pyromaan dy't de Jousters yn ûnstjoer brocht, makke ek brân yn
de út 1628 datearjende toer fan de Vlecke, mar de brânwacht koe it monumint krekt
op 'e tiid rede. It liket der op dat de tsjerketoer fan Hegebeintum no net mear fierder
fersakket nei de fersteviging fan de doarpsterp yn 1989.
De toer fan de troch A. Tepe yn 1877 ûntwurpen RK St. Werenfridustsjerke te
Warkum hat in nije stielen fûndearring krigen. Oare tuorren moasten foaral hegerop
opknapt wurde, nammentlik dy fan Abbegea, Achlum, Bakkefean, Broek, Midslân,
Readtsjerk, Ryptsjerk en Wommels. De restauraasje fan de toer fan Spannum waard
ôfsletten mei it yn kleuren beskilderjen en ferguldzjen fan in grutte, ryk byldhoude
tinkstien út 1748. De driuwend nedige restauraasjes fan de tuorren fan de Herfoarme
tsjerke fan Dronryp en fan de RK St. Ludgerustsjerke fan Balk wurde taret. Yn de
toer op it tsjerkhôf fan Easterwiermm kaam wer in liedklok te hingjen. It doarp en
de gemeente Littenseradiel brochten der elts ƒ 25.000,- foar op.
De wichtichste tsjerkerestauraasje fan dit jier en ek fan de ôfrûne jierren wie dy
fan de Grutte of Martinitsjerke fan Snits. It let-goatyske bouwurk krige yn de jierren
1682-1714 fierhinne it karakter fan in sintraalbou. Yn 1871 waard de tsjerke foaral
ynwindich bot feroare, oerdutsen mei in stúkt ferwulft en ynrjochte mei kreaken en
in amfiteatereftich bankenplan. Fan 1978 ôf is yn fasen wurke oan de restauraasje
fan de tsjerke. Dy is no ôfsletten mei it herstel fan de bûten-muorren en mei in komplete ferbettering fan it ynterieur. Hoe't de ferbettering útfierd wurde moast wie in
drege fraach. Al mei al is der foar keazen, eleminten fan likernôch 1700 werom te
bringen en te kombinearjen mei it te behâlden 19de-ieuske bankenplan. Sa is de
tsjerke no wer oerdutsen mei in ikehouten tonferwulft, is it oargel wer frijkommen te
stean yn de romte fan it easterkoar en binne de toskaanse pylders beskildere yn natuerstienkleur. De balustrades fan de kreaken en alle banken hawwe wer in ikehoutymitaasjebeskildering yn 19de-ieuske trant krigen yn in Ijochte tint. It houtwurk yn
it easterkoar is yn in donkerder tint ferve. Dat in part fan it houtsnijwurk oan it oargel fergulde is en de pylders ûnder it oargel marmere binne, bringt mei dat it tsjerke ynterieur in gans feesteliker oansjen krigen hat.
De restauraasje fan it dak en de muorren fan de tsjerke fan Easterlittens koe dien
wurk mei makke wurde. De tsjerke krige wat nijsgjirrichs werom: trije roede-mjitten. Om 1500 skreau Walterus Enchusen, muonts út it kleaster Thabor ûnder Turns,
dat dy trije fan elkoar ferskillende roede-mjitten oan de Littenser tsjerke te sjen wienen. By de restauraasje waarden de heakken dêr't se ea oan hongen hienen, werom
fûn en der binne no rekonstruksjes oan ophongen. De Littenser tsjerke rekke spitigernôch ek wat karakteristyks kwyt; de trochneile súddoar fan 1665 mei it orizjinele, smijde beslach, klinken en slot. Der kaam in nije doar foar yn it plak; ûnbegryplik!
Eksterieurrestauraasjes fan tsjerken waarden útfierd yn Ie, Goutum, Haskerdiken,
Hylpen en Tsjerkgaast. Tsjerke-ynterieurs kamen ûnder hannen yn Stynsgea, Boyl,
Harns, Reduzum en Tsjerkwert. De restauraasje fan de Luterske tsjerke yn Ljouwert
brocht in ferromming fan it liturgysk sintrum mei. De RK St. Fredericustsjerke fan
Sleat, yn 1933 mei de karakteristike sealtektoer boud nei ûntwerp fan Arjen
Witteveen, ûndergie in folsleine restauraasje en mei it opmeitsjen fan it kloktuorke op
de út 1892 datearjende kapel op it RK begraafplak te Snits sette de St. Martinusparochy har rige restauraasjeaktiviteiten fuort. Pleatslik waarden aksjes fierd om jild
by elkoar te krijen foar it opknappen fan de tsjerken fan Baaium, Goaïingaryp en
Moarre. De gemeente Frjentsjerteradiel hat de prioriteit fan tsjerkerestauraasjes ferlein
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fan dy fan Boer en Doanjum nei dy fan de Grutte Tsjerke fan Frentsjer.
De tsjerkfâdy fan Goutum c.a. hat de Swichumer tsjerke te keap foar ƒ 1,-, mar gadingmakkers hawwe har noch net oanbean. It sa byldbepalende romaanske gebou
mei sealtektoer ferfalt aloan mear. Yn Harns is reboelje om de Menniste fermanje,
boud yn 1857 foar mear as 500 tsjerkegongers en no noch brûkt troch 50. De tsjerkerie hat in sloopfergunning frege, mar dy is wegere. Yn de tsjerke fan Britsum wurdt
fierder wurke oan it bleat lizzen fan wichtige muorreskilderingen, dy't wolris fan likernôch 1200 datearje kinne.
Fernielsuchtige ynbrekkers fernielden hiel wat yn de Herfoarme tsjerke fan
Drachten, ûnder oaren brânskildere ruten fan Ype en Jurjen Staak út 1743. Se binne
wer opknapt. Mei in spesjale subsydzje is de rige út 1780 datearjende brânskildere
ruten fan Ype Staak yn de tsjerke fan Warten folslein restaureard. Dat barde ek mei
de folie jongere neo-goatyske brânskildere ruten, dy't Jacob Michiel Ydema yn de
tritiger en fjirtiger jierren fan ús ieu foar de St. Nykster RK tsjerke makke. Yn 1978
besette it Historisch Scheepvaartmuseum te Amsterdam út in Frânsk kastiel wei seis
brânskildere ruten, dy't yn 1679 makke wienen foar de tsjerke fan Hollum op 't
Amelân. Fan dy ruten mei skipsôfbyldings binne no kopyen pleatst yn de Hollumer
tsjerke. De út deselde tsjerke ôfkomstige eskimokajak is restaureard en krige in plak
yn it pleatslik Sorgdragermuseum.
De grêfsarken dy't út de Ljouwerter Westertsjerke (no Theater Romein) helle
binne, hawwe in plak krigen op in heuvel yn it Ljouwerter Bosk dat oan 'e noardkant fan 'e stêd oanlein wurdt. In pear stiennen, dy't makke waarden foar leden fan
de famylje Buma, binne nei it famyljebegraafplak yn Weidum brocht, en de stien
foar de boumaster Anthony Coulon krige in plak yn de tún fan it Coulonhûs fan de
Fryske Akademy. Omtinken foar 16de-ieuske grêfsarken wie der yn it Fries
Museum, dêr't de útstalling 'Zerken in Friesland' holden waard. De tige monumintale tsjerkhôfmuorre en it dêrop steande stek te Dronryp binne alhiel fernijd en de
Tsjerkebuorren krige tagelyk wat fan har âlde oansjen werom.
Grutte yngripende oargelrestauraasjes waarden net útfierd. Wol gie it gewoane
restauraasjewurk oan de ynstruminten troch, ûnder oaren oan it Van Dam-oargel
(1883) yn de RK St. Bonifatiustsjerke yn Dokkum en it Bakker en Timmenga-oargel (1909) yn de Herfoarme tsjerke fan Dolsterhuzen. De kast fan it oargel yn de
tsjerke fan Offenwier waard op'e nij skildere en fergulde. Yn de Galileakapel (de
eardere skipperstsjerke) efter De Tuinen te Ljouwert naam de Christengemeenschap
it oankochte en restaurearde Geerkenskabinetoargel yn gebrûk. De RK St.
Martinusparochy te Snits riedt de restauraasje ta fan it út 1891 boude Maarschalkerweerdoargel. Yn Blessum is op entoesiaste wize begûn jild by elkoar te bringen foar
it opknappen fan it nijsgjirrige tsjerke-oargel dat foar in grut part út 1659 datearret.
De tsjerkfâdy fan Seisbierrum wol besykje yn de âlde, út 1767 datearjende kast it
oarspronklike oargel fan Albertus Anthoni Hinsz te rekonstruearjen. Jan Jongepier
hat der in plan foar makke en is der derby fan útgien dat âlde ûnderdielen fan it oargel der wer ynkomme. Dy ûnderdielen binnen yn 1923 ûnder oaren telâne kommen
yn tsjerke-oargels te Boarnburgum en Sebaldeburen. Foar de útfiering fan it plan
stelle oerheden gjin subsydzje beskikber omdat it net giet om in restauraasje mar om
in rekonstruksje.
Tunen, huzen. bedriuwsgebouwen, sluzen en brêgen
De troch Lucas Roodbaard yn lânskipsstyl ûntwurpen tunen krije hieltyd mear omtinken. De Nieuwe Aanleg jit 1839 te Wolvegea en it park by De Klinze te Aldtsjerk
binne opknapt. De 18de-ieuske leane fan linebeammen yn it park fan Heremastate
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op 'e Jouwer waard behannele troch 'beamsjirurgen'.
It 18de-ieuske kûtshûs yn de súdfleugel fan Fogelsangh-state te Feankleaster
waard yn- en útwindich moai opknapt. De restauraasjeplannen foar Harstastate leveren problemen op. De eigner krige fan de gemeente Ferwerderadiel fergunning om
op it dak in grutte kapel mei 17de-ieusk oandwaande fersierings te setten. De minister fan WVC ferneatige op advys fan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de
fergunning omdat de pleatsing fan de kapel in skeining far it monumint meibringe
soe. Wol waard tastimming jûn de empire roedeferdieling fan de ruten yn achten te
ferfangen troch in roedeferdieling yn 18de-ieuske styl mei 28 rútsjes.
Plannen foar in rekonstruksje fan it terrein fan Uniastate te Bears binne taret. De
bewenners fan de 100-jierrige pastory fan Waaksens (Dongeradiel) brochten har
neo-klassisistysk wenhûs wakker yn it nijs, ek om it op 'e list fan beskerme monuminten te krijen. Yn Fryske steden en doarpen wurde noch wenhuzen restaureard, al
bart dat minder dan in jiermannich ferlyn. Yn Ljouwert oan de Sudergrêftswâl kaam
it ta rekonstruksje fan in 17de-ieusk poartsje dat lang yn it depot fan Museum Het
Princessehof lein hat. It hat as opskrift: "Viget, vigebit, victa vincit veritas" (de
wierheid is en bliuwt fan krêft, al is hja oerwûn, hja oerwint dochs wer).
It yn stân halden fan mânske boerepleatsen wurdt finansjeel sjoen aloan dreger.
Restauraasjekosten binne gauris sa heech, dat de eigners fan 'e pleatsen se leaver
slope, ek al om't se foar de hjoeddeistige agraryske bedriuwsfiering net mear funksjoneel binne. De gemeente Skarsterlân stelde subsydzje beskikber foar de restauraasje fan de pleats Gaestdyk 61 te Tsjerkgaast. Dêr tichteby, yn Sleat, waard oan it
Achterom de ier 19de-ieuske ûnderkeldere foarein fan in pleats restaureard. Om't
der net in folsleine wenning yn ûnderbrocht wurde koe is der in part oan fêstboud yn
moderne styl en dat hat alderhande tsjinstridige reaksjes oproppen.
De ferneamde âld-Fryske greidpleats te Warten fan likemôch 1720 is troch in yngeande restauraasje foar de neiteam reden. Oars as op 't heden wenst is by restauraasjes is de foargevel rekonstruearre yn 18de-ieuske styl: it skylddak is ferfongen
troch in mitsele topgevel mei beitelingen. De museale bestimming fan de pleats
joech oanlieding ta de rekonstruksje. De restauraasje fan it komelkersspul
Nijbuorren 21 te Himmelum wurdt taret. Der heart in tige karakteristike 'berch' ta it
spultsje. Yn Rinsumageast is in bysûndere skuorre mei gibbeflecht fan likernôch
1800 restaureard. Yn Sondel setten de doarpsbewenners har yn foar it behâld fan
in njidstâl. It behâld fan in oar monumint fan bedriuw en technyk, de 26,5 m. hege
skoarstien fan it flaaksfabryk fan Mûnein, waard troch restauraasje feilich steld.
Molen hawwe as monumintale bedriuwsgebouwen altiten al omtinken hân en
moatte dat ek hâlde omdat se tige ûnderhâldsgefoelich binne. De weetmole dy't it
stedsbyld fan Sleat behearsket, is yngeand restaureard, lykas dy yn Koartwâlde ûnder
Surhústerfean. De Holwerter mole krige nije roeden en wjukken. De houtmole De
Rat te Drylts kaam in nije droechskuorre by yn âlde styl. De by de Ljouwerters sa bekende wettermole oan it Kealledykje is troch fandalen yn 'e brân stutsen en gie fierhinne ferlern. Muontsmolen te Wyns, Lytse Geast en Rispens ûnder Easterein binne
restaureard. Yn Aldegea (W) binnen frijwilligers úteinset it Dorus Mooltsje wer op te
bouwen. Ea fersetten monumintensoargers har tsjin de bou fan Amerikaanse wynmotors en no komme se op de monumintenlist. Yn Twellegea en yn Molkwar waarden
eksimplaren restaureard en foar it behâld fan ien yn it Heidenskip wurdt aksje fierd.
In wichtige restauraasje fan in wetterboukundich monumint wie dy fan de
Makkumer slûs, dy't yn 1606 stifte is. Mei help fan elektrifisearre betsjinningsapparatuer sil de slûs yn 1996 wer brûkt wurde kinne. Yn Snits waard de út 1887 datearjende izeren opbou fan de Laatste Stuiverbrug opknapt.
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Literatuer
De wichtichste publikaasje op it mêd fan Fryske monuminten yn 1994 wie
Architectuur en stedebouw in Friesland 1850-1940, gearstald troch M.F. Fermo,
G.J.M. Derks en D. van Weezel Errens. It is as diel 13 ferskynd yn in lannelike rige
fan 16 útjeften en basearre op it ynventarisaasjewurk foar it hjir foar neamde MIP. It
rynsk yllustrearre boek hat in ynliedend part mei haadstikken as Ontstaan, De strijd
tegen het water, Waterhuishouding, Grondgebruik, Verkeer, Middelen van bestaan,
Nederzettingsstructuur, De steden, Overige grote nederzettingen. Yn it ynventarisearjende part wurde earst 'Gebieden van bijzondere waarde' beskreaun en dêrnei
ferskate kategoryen monumintale bouwurken: wenten, wettersteatswurken, bouwurken yn relaasje ta ferkear en ferfier, brêgen, boerepleatsen, kantoaren, hannelsgebouwen en pakhuzen, yndustriële gebouwen, tsjerken ensfh., begraafplakken, skoallen,
winkels, sikehuzen en stiftingen fan woldiedigens, oerheidsgebouwen, gebouwen fan
nutsbedriuwen, sportakkomodaasjes en strjittemeubilêr. It boek kin mannichien de
eagen iepenje foar prachtige foarbylden fan boukeunst, dêr't lang suver net acht op
slein is.
Rudolf Wielinga skriuwt yn it Jaarboek Monumentenzorg 1994 yn syn artikel
'Vroege betonbouw in Nederland' foaral oer Fryslân. In wichtich oersjoch fan Leo
van der Laan is Verouderd Leeuwarden vernieuwd: stadsvernieuwing en monumentenzorg.
De Stichting Monument van de Maand fersoarge de útjefte fan seis boekjes: G.
Blom, De redersfamilie Sleeswijck, Workum, Molkwerum; B. van Haersma Buma,
Spoorzoeken naar Gods erf, Bolsward - Tirns; E. Huisman, Ferdinand Domela
Nieuwenhuis, Gorredijk - Appelscha; R. Vos, Chr. Diamant en E. Makkes van der
Deijl, Zerken in Friesland; H. Kingmans, Bonifatius, Dokkum en K. Huisman,
Grutte Pier, Pingjum.
In protte omtinken krige de útjefte fan it troch Ada van Deijk gearstalde Romaans
Nederland. Dêryn wurde wiidweidich de grutte Romaanske tsjerken te Dimter,
Maastricht, Oldenzaal, Roermond en Utrecht beskreaun. Fryske tsjerken en tuorren
mei romaanske ûnderdielen wurde yn it boek koart behannele en signalearre. Dat
binne der 25 yn totaal; de tsjerke fan Readtsjerk is fergetten. Sarkofaachlidden en
romaansk byldhouwurk oan, út en yn tsjerken te Kimswert, Wûns en Rinsumageast
wurde beskrean.
Yn de publikaasjerige De Keppelstok fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken waarden net alline koarte bydragen en meidielings opnommen mar ek artikels fan Truus
Brandsma, 'Koorafscheidingen in Friesland (2)'; S. ten Hoeve, 'Restauratie Sneker
Martinikerk voltooid' en D. van Weezel Errens, 'Zerken met een 'Cornelis Bos' in
Bornwird en Jorwerd'.
It boek fan L. Damsma 1230-1580 Matteüs 1639-1989 hannelet oer de skiednis
fan de RK parochy op 'e Jouwer. Der wurdt it nedige omtinken yn jûn oan de opienfolgjende tsjerkegebouwen en har ynventaris.
Yn De Vrije Fries 72 droech H. Algra in ynventarisearjend artikel by oer it wurk
fan 'Johann Michaell Schwartzburg, orgelmaker te Leeuwarden'. De yn Ljouwert
holden jiergearkomste fan de Nederlandse Organisten Vereniging wie der oanlieding ta it juny-nûmer fan it ferienigingsorgaan Het Orgel te wijen oan Ljouwerter
oargels en oargelmakkers. Theo Jellema droech artikels by ûnder de titels 'Behalven
deeze opgenoemde Kerken ... Grepen uit de Leeuwarder muziekgeschiedenis';
'Reynoldus Popma van Oevering, de eerste organist van het Müller-orgel in
Leeuwarden', 'Orgelmakerijen in de binnenstad in Leeuwarden in de 19e eeuw' en
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'19de-eeuwse orgels in Leeuwarden; wat bleef en wat verdween'. Jan Jongepier
skreau oer 'Het orgel in de Doopsgezinde kerk te Leeuwarden' en oer 'Het orgel in
de Noorderkerk (Gereformeerd Vrijgemaakt) te Leeuwarden'. Fan de hân fan Ton
van Eek is de bydrage 'Het Cavaillé-Coll-orgel in de St. Bonifatiuskerk te
Leeuwarden'. Yn De Mixtuur nr. 78 wurde troch Cees G.M. van Dam yn it artikel
'Enkele losse gegevens over Roelf Meyer te Veendam' feiten meidield oer it yn
1883 foar de tsjerke fan Stynsgea boude oargel. Yn it Tijdschrift van de Vereniging
voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 44 ferskynde fan de hân fan Richard G. King
'C.E. Graf's music for the consecration of the Martinikerk organ at Bolsward
(1781)'. André Lehr en J.W.C. Besemer skreaune it oan Fryslân, Grinslân, Drinthe
en Oerisel wijde part fan Zingende Torens mei beskriuwings fan klokkespullen yn
Boalsert, Dokkum, Drachten, it Hearrefean, de Jouwer, Ljouwert en Snits.
Meiwurkers van it Ljouwerter gemeente-argyf skreaune ûnder lieding fan gemeente-argivaris Annelies M. Abelmann ûnder de titel Van Burmaniahuis tot stadskantoor. Het eerste huis van Leeuwarden, in ryk yllustrearre bou- en bewenningsskiednis fan it adellik wenhûs, dat no yn syn 19de-ieuske ferskiningsfoarm it
middelpunt foarmet fan it nije Ljouwerter stedskantoar. Moai foarm jûn en ryk yllustrearre binne twa tige goed dokumintearre publikaasjes oer de lânskiplike en boukeunstige neilittenskip fan adellike en patrisyske famyljes: Friens en de Van
Sytzama's troch D.J. van der Meer en Weidum, dorp van Staten (foaral oer de famylje Buma) troch R.L.P. Mulder-Radetsky en B.H. de Vries. Yn De Woonstede nr. 102
publisearre Herma M. van den Berg it twadde part fan har artikel 'Fogelsangh State
te Veenklooster'. De pastorie van Waaxens en haar bewoners 1894-1994 is in útjefte yn eigen behear fan de eigneres fan de pastorij, M.C.J.H. d'Achard van Enschut.
Yn Publieke vrouwen, zinnebeelden in de openbare ruimte fan Maud de Vries e.a.
wurde yn it net folsleine kataloguspart fan it boek inkele byldhoude, allegoaryske
frouljusfigueren oan bouwurken yn Ljouwert, Boalsert en Snits beskreaun. It as altiten wer ynformative Open Monumentendagboekje fan de Ljouwerter stichting Aed
Levwerd oer Het Vliet, een gribus met karakter en sfeer befettet bydragen fan de hân
fan Jeltsje Bergsma, Hendrik ten Hoeve, Leo van der Laan, Johan Lichthart, Rita
Mulder-Radetsky en Derk Jan Prins.

Skiednis
Hotso Spanninga
It ôfrûne jier binne nei ferhâlding in soad boeken oer de skiednis fan Ljouwert ferskynd. Sytse ten Hoeve neamt yn syn oersjoch al it wurk fan Leo van der Laan oer de
Ljouwerter monuminten en it boekje fan it Ljouwerter gemeente-argyf oer it
Burmaniahûs. Wittenskiplik fan mear gewicht is de troch Rolf van der Woude yn
Grins ferdigene dissertaasje Leeuwarden 1850-1914. De modernisering van een provinciehoofdstad. Yn 1851, doe't de earste stoommasjine ynstallearre waard, wie
Ljouwert it merkesintrum fan in agrarysk gebiet en wie de nijverheid rjochte op it
eigen fersoargingsgebiet. Stadichoan feroare dêrnei op geografysk, ekonomysk en
sosjaal mêd in soad: de ynfrastruktuer kaam ta ûntjouwing, de tsjinstesektor waard
hieltyd wichtiger en der kamen nije beropsgroepen, mar fan yndustrialisaasje wie
amper sprake. Der wie konkurrinsje fan de stêd Grins, en mei't ek oare steden, fral yn
it westen, in folie snellere ûntjouwing trochmakken, rekke Ljouwert, dat om 1850
hinne noch ien fan de gruttere steden fan Nederlân west hie, nei ferrin fan tiid yn in
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perifeare posysje. Al dy ûntjouwings binne troch de skriuwer op in knappe wize
meiïnoar yn ferbân brocht, en dat makket syn stúdzje in wichtige bydrage ta de skiednis, net allinne fan de Fryske haadstêd mar fan de hiele provinsje. It mear resinte mar
noch hieltyd aktuele ferline fan Ljouwert krige wiidweidich omtinken yn it boek fan
Ype Schaaf: Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog. De
elite yn it Fryske ferline hat behalve yn it boek oer it Burmaniahûs ek omtinken krigen yn in tal oare publikaasjes. P. Karstkarel en H. Kingmans skreaunen ûnder de
titel Oranje Nassau & Friesland in moai útjûn en rynsk yllustrearre boek foar it
"grutte publyk" en hawwe dêryn kreas alles byinoar brocht wat der oant no ta oan
nijsgjirrichs oer de Fryske Nassau's publisearre is, frjemdernôch en alhiel net sa't
heart sûnder ek mar eat fan in literatueropjefte; hie dat no net oars kind? Foar de boeken fan Van der Meer en Mulder-Radetzky en De Vries oer ferskate states en stinzen
ferwiis ik nei de literatuer-opjefte fan Sytse ten Hoeve. Wol moat hjir de by in útstalling yn it Gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harns ferskynde moaie katalogus
sinjalearre wurde mei de titel Hoogstaangeslagenen in Harlingen. Uit de nalatenschap van de gegoede burgerij, mei bydragen fan H.P. ter Avest en JJ. Huizinga.
Yn Friese testamenten tot 1550 binne troch G. Verhoeven en J.A. Mol alle 212
testaminten oangeande Fryslân byinoar brocht, dy't foar it tiidrek fan foar 1550 weromfûn wurde koene. Elkenien dy't him of har dwaande hâldt mei de Fryske skiednis yn 'e lette fyftjinde en de foarste helte fan de sechtjinde ieu, fanút hokker optyk
dan ek, kin tenei net om dizze tige wichtige boarnepublikaasje hinne. De lezingen,
dy't op in sympoasium by gelegenheid fan de oanbieding yn it Aegon-gebou halden
binne, sille noch dit jiers as in aparte publikaasje útjûn wurde.
J.A. Mol, P.N. Noomen, J.H.P. van der Vaart en S. Talsma binne ferantwurdlik
foar it ferskinen fan twa nije dielen fan in oare boarneútjefte, de Kadastrale Atlas en
de Prekadastrale Atlas fan Fryslân, diskear de dielen 7 (de Klokslach fan Ljouwert)
en 8 (Hinnaarderadiel). De besoarger fan it diel oer Ljouwert, M. Schroor, hat ek in
rekonstruksje makke fan it besit fan geastlike ynstellings yn it Ljouwerter bûtengebied.
As earste diel yn 'e nije publikaasjerige fan it Ryksargyf ferskynde fan A.H.
Huussen Veroordeeld in Friesland. Criminaliteitsbestrijding in de eeuw der
Verlichting. In grut tal aspekten fan de kriminele rjochtspraak yn 'e 18de ieu wurdt
yn dit wichtige boek yngeand besprutsen, lykas de rjochterlike organisaasje, de
rjochtspraak fan de Frjentsjerter Akademy, plysje en opspoaring, kriminaliteit yn 'e
famylje, it straffen fan bern, ferfolging fan 'sodomy' en it oplizzen fan de deastraf.
In grut part fan de haadstikken bestiet oars út eardere artikels dy't op 'e nij bewurke
binne, sûnder dat dat lykwols ferantwurde wurdt. Under redaksje fan M. de Bok, J.
Frieswijk en B. Mulder binne in tal nijsgjirrige bydragen bondele oer Honderd jaar
sociaal-democratie in Friesland.
J. van Sluis jout yn Bekkeriana. Balthasar Bekker biografisch en bibliografisch in
beskriuwing fan libben en wurk fan dy ferneamde en ek kontroversjele Fryske teolooch, in genealogysk oersjoch fan syn neiteam, in list fan stúdzjes oer Bekker, sa't
hy dy in njoggentjin biblioteken yn binnen- en bûtenlân weromfûn hat, en as léste in
werprintige fan de ferkeapkatalogus út 1698 fan Bekker syn biblioteek. Unbegryplik
dat dizze wittenskiplik ferantwurde stúdzje fan de Fryske Akademy gjin offisjeel
Akademy-nûmer meikrigen hat en dat de útjouwer sels neilitten hat om der in ISBNnûmer foar oan te freegjen. J. van Sluis skreau ek in nijsgjirrich stik oer de
Frjentsjerter heechleraar yn 'e teology Johannes van der Waeyen yn F.G.M. Broeyer
en E.G.E. van der Wall Cred.), Een richtingenstrijd in de Gereformeerde Kerk.
Voetianen en Coccejanen 1650-1750. Op biografysk mêd is fierders W.J. Kuppers
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(red.), Ubbo Emmius. Een Oostfries geleerde in Groningen/Ubbo Emmius. Ein
Ostfriesischer Gelehrter in Groningen sûnder mis it neamen wurdich. In troch Ubbo
Emmius yn 1621 yn it Latyn skreaune biografy - of eins lykrede - waard útjûn troch
F.R.H. Smit, E.H. Waterbolk en F. Westra yn in oersetting fan P. Schoonbeeg:
Willem Lodewijk, graaf van Nassau (1560-1620).
Fan 'e tydskriftartikels moatte yn it foarste plak de bydragen neamd wurde yn it
temanûmer fan It Beaken (hiel moai útjûn mei sels kleurefoto's) oer 'Mythe en geschiedschrijving in Nederland en Friesland', winliken de skriftlike delslach fan in
earder halden stúdzjedei oer Suffridus Petrus. It befettet treflike bydragen fan W.
Bergsma ('Suffridus Petrus als landshistorieschrijver'), E.H. Waterbolk ('Hoe is de
fantastische geschiedschrijving in Friesland ontvangen?'), P.N. Noomen ('Suffridus
Petrus en de Friese identiteit', mei in fernijende fyzje op de saneamde apokryfe
skiedskriuwing), Karin Tilmans ('De Trojaanse mythe voorbij. Of: waarom de
Kattendijke-kroniek alleen door Bockenberg opgemerkt werd') en Johan Frieswijk
('Geschiedschrijving als wapen in "de Fries-nationale strijd", 1915-1945'), wylst
M.H.H. Engels in list fan it wurk fan Suffridus Petrus yn 'e Provinsjale Biblioteek
gearstalde. Yn It Beaken fierders noch in artikel fan N.E. Algra oer 'Hecks
"Altfriesische Gerichtsverfassung" honderd jaar'.
Yn De Vrije Fries fan 1994 fansels ek wer in rige histoaryske artikels: oer blokhuzen (Alexander Jager), oer de jeugd fan Pieter Stuyvesant (Goffe Jensma), oer
Makkumer tichelwurken (A. Buursma), oer oargelmakker Schwarzburg (H. Algra),
oer de Kollumer keapman De Wendt (Femme S. Gaastra en Wilma Seybel) en oer
produksje fan en hannel yn himp en tou troch de firma Kingma yn 'e lette achttjinde
ieu (A. Wegener Sleeswijk). It Genealogysk Jierboek mei ek wolris neamd wurde,
om't dêr lykas yn guon oare jierren bytiden tige knappe genealogyen fan Fryske famyljes yn útbrocht wurde, dy't fan belang wêze kinne foar de Fryske skiedskriuwing. Sa befettet it jierboek fan 1994 ûnder oaren ynformaasje oer de famyljes
Boelens (Rindertje Bouma), Rouckema (Hein Walsweer), de pseudo-Burmania's en
Rienck van Hemmema te Hitsum (DJ. van der Meer) en de Aebingha's fan Hijum
en Blije (Paul Noomen en Gerrit Verhoeven). Lêstneamde bydrage is it foarste part
fan de útjefte - yn oersetting en mei annotaasje - fan it saneamde Burmaniaboek, in
genealogysk hânskrift út likernôch 1600; it is it doel om yn de kommende jierboeken de rige fuort te setten en sa it hiele hânskrift út te jaan. Yn it 'Fryske' nûmer fan
Dutch Crossing: A Journal ofLow Countries Studies ek in tal histoaryske stikken:
W. Bergsma, 'Local Calvinism: the village of Molkwerum in Friesland' S. Zijlstra,
'The University of Franeker (1585-1811). A University for the Frisians?' en Ph.H.
Breuker, 'Court Culture in Seventeenth Century Friesland'.
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Fries Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde
Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix
166ste verslag, over 1994
Op 24 juli 1994 ontviel ons de heer H.G. van Slooten, erelid van het Genootschap.
In 1939 werd hij lid, in 1951 penningmeester, erelid - na zijn aftreden als bestuurslid
in 1970 - op 20 april 1971. In hem ging een markante persoonlijkheid heen met
grote gaven, waarvan ook het Genootschap in ruime mate heeft mogen profiteren.
Hij zij ook hier met ere herdacht.
Mede door zijn toedoen kwam in 1969 de Stichting Het Fries Museum tot stand.
Sedertdien is er veel veranderd. Het Fries Genootschap bleef - na de overdracht van
het Eysingahuis aan de Stichting Kanselarij in 1993 - betrokken bij de verdere ontwikkeling van het Fries Museum-nieuwe stijl. Bestuur en directie van het museum
stelden het Genootschap in de gelegenheid getuige te zijn van bijzondere momenten
daarin. In de renovatiekosten van het Eysingahuis werd door het Genootschap een
belangrijke financiële bijdrage geleverd.
Het Genootschap ondersteunde financieel ook enkele andere projecten. Een hoogtepunt daarbij was de verschijning van het uiterst belangrijke werk Friese
Testamenten tot 1550, uitgegeven door G. Verhoeven en J.A. Mol, met medewerking van H. Bremer. Het project vond plaats onder auspiciën van de Fryske
Akademy, waaraan de beide auteurs waren verbonden, en het Genootschap. De
'fund raising' geschiedde door het Genootschap en met voldoening mag worden geconstateerd dat velerlei organisaties en instellingen belangrijk in de kosten van het
project bijdroegen.
Met dankbaarheid wordt gewag gemaakt van een anonieme genereuze schenking
van ƒ 10.000,-. Het bestuur stelt deze geste zeer op prijs. Daardoor kan het onder
meer gevolg geven aan verzoeken om in de kosten van bijzondere projecten of uitgaven bij te dragen. Het spreekt vanzelf dat gehoopt wordt op navolging van dit
voorbeeld.
Het bestuur van het Fries Genootschap vergaderde in 1994 op 27 januari, 23 februari, 28 april, 30 juni, 13 oktober, 26 oktober en 14 december. Een van de aandachtspunten was het nagaan van de mogelijkheid te komen tot de uitgave van een
informatief cultuurhistorisch periodiek.
De jaarvergadering op 20 april werd door 29 leden bezocht. Afscheid werd genomen van het bestuurslid drs. G. de Vries, die zich wegens drukke werkzaamheden
niet herkiesbaar had gesteld. De voorzitter dankte hem voor zijn inzet en bijdrage
aan het bestuurlijke werk in het Genootschap. Mevrouw drs. T.J. SteenmeijerWielenga en dr. J.A. Mol werden voor een periode van drie jaar opnieuw benoemd.
De taak van eerstgenoemde als secretaris werd overgenomen door drs. O.DJ.
Roemeling, tot dusverre penningmeester. Drs. J. Woudstra, tot 1993 penningmeester, werd opnieuw in het bestuur benoemd en nam zijn oude functie weer op zich.
Eveneens werd tot bestuurslid benoemd mr. B. van Haersma Buma.
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Het bestuur van het Genootschap bestond aan het eind van het verslagjaar uit:
drs. G.W. Spelde, Drachten, voorzitter (definitief aftredend in 1995)
drs. O.D.J. Roemeling, Hurdegaryp, secretaris (aftredend in 1996)
drs. J. Woudstra, Engelum, penningmeester (aftredend in 1997)
drs. H. Spanninga, Leeuwarden, penningmeester (aftredend in 1996)
mr. A.E. Duursma-Olthuis, Beetsterzwaag (definitief aftredend in 1995)
mr. B. van Haersma Buma, Leeuwarden (aftredend in 1997)
dr. J.A. Mol, Bolsward (definitief aftredend in 1997)
drs. T.J. Steenmeijer-Wielenga, Oosterwolde (definitief aftredend in 1997)
mr. D.P. de Vries, Hurdegaryp (aftredend in 1995)
Het jaarboek De Vrije Fries verscheen in een omvang van 201 pagina's onder redactie van J.M. Bos, Ph.H. Breuker, S. ten Hoeve, L.G. Jansma, J.A. Mol (secretaris),
P.N. Noomen, H. Spanninga (voorzitter) en R.H.C. Vos. Afscheid werd genomen
van de heer W. Dolk, die sedert 1972 lid was van de redactie. Voor zijn grote bijdrage daaraan wordt hem ook hier gaarne dank gezegd.
Van het Fries Museum-bulletin verschenen wederom vier nummers met in totaal
100 pagina's.
Na afloop van de jaarvergadering ging de directeur van het Fries Museum, drs.
R.H.C. Vos, in op de geschiedenis van de museumbouw. Met dia's illustreerde hij
zijn boeiende betoog. Daarnaast besteedde hij ook aandacht aan de nieuwbouw en
verbouwingen van het eigen museum.
In het verslagjaar werden in samenwerking met het Fries Museum de volgende lezingen georganiseerd:
9 maart
19 oktober

G. Elzinga, 'Herinneringen van een provinciaal archeoloog'
H. van de Kamp, 'Ontwikkelingen binnen de uurwerkmakerij
in Friesland'

Op 28 mei vond een excursie plaats naar De Hoge Veluwe en Otterlo. Bezocht werden het Rijksmuseum Kröller-Müller en het Museonder. Deelgenomen werd door 52
personen. De buitenlandse excursie vond plaats op 28 oktober en bracht 35 deelnemers naar Brugge, waar de Hans Memling-tentoonstelling in het Groeningemuseum
werd bezocht. Verslag daarvan werd gedaan in het Fries Museum-bulletin van december. De deelnemers wisten zich omringd door de goede zorgen van de heer en
mevrouw Elzinga en de heren Duursma en Bleeksma.
Besloten werd te peilen of er belangstelling zou zijn voor een meerdaagse excursie in het zuidelijk deel van ons land. Bij de excursiecommissie kwamen daarover
veel positieve reacties binnen. In 1995 zal het plan verder worden uitgewerkt.
Het ledental liep enigermate terug. Sedert het verschijnen van het vorige jaarverslag traden 16 nieuwe leden toe, terwijl in dat verslag reeds namen werden vermeld
van 6 nieuw toegetreden leden tot en met maart 1994. In totaal konden derhalve in
1994 22 nieuwe leden worden ingeschreven (1993: 44). In het verslagjaar ontving
het Genootschap het bericht van overlijden van 24 gewone leden. Wegens het bedanken voor het lidmaatschap of om andere redenen (verhuisd met onbekende bestemming, geen betaling van contributie) moesten de namen van 68 leden worden
afgevoerd uit het ledenbestand. Het Genootschap telt per 31 december 1994 3 ereleden en 1598 leden.
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Als nieuw lid konden vanaf april 1994 worden ingeschreven: N. Berendse, Arum;
mr. O.F. Brouwer, Noordhorn; J. Gerbrandy, Rotterdam; T. Klazinga, Drachten;
M.O. Koopmans, Grijpskerk; R.Th.M. Nederveen, Hogebeintum; Oudheidkamer
Mr. A.J. Andreae, Kollum; drs. D. Roeleveld, Den Haag; drs. M.E. Stoter,
Paterswolde; K.J.R. Terpstra, Laren (N.H.); L. v.d. Ven, Aldeboarn; A.J. VenekampLooms, Leeuwarden; dr. W. Vonk, Nijmegen; J.H. Westra, Leeuwarden; mevr. T.
Westra, Leeuwarden, en G. Zomer, IJlst.
De administratie van het Genootschap werd ook dit jaar verzorgd door mevr. H.B.
Dekkinga.
Voor de steun en belangstelling die in dit jaar van vele kanten werd ondervonden
is het bestuur zeer erkentelijk.
De secretaris,
O.D.J. Roemeling
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