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Ontoelaatbare gezinnen in Leeuwarden,
1902-1940
C. Rattink
Inleiding
De Woningwet van 1902 wordt algemeen beschouwd als een mijlpaal in de sociale
geschiedenis van ons land. Meer dan vijftig jaar was gediscussieerd over het
woningvraagstuk en de rol van de overheid bij de oplossing ervan.
Een belangrijke aanzet tot de discussie vormde een rapport uit 1854, opgesteld
door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Dit rapport was de uitkomst van een
onderzoek in opdracht van koning Willem III naar de toestand van arbeiderswoningen in Nederland. Het legde een direct verband tussen de slechte huisvesting, de
erbarmelijke levensomstandigheden en het lage zedelijk peil van de arbeiders, en
het zag verbetering van de arbeiderswoningen als eerste voorwaarde voor verheffing van de laagste klasse.
Na 1855 verschenen met zekere regelmaat geschriften over de noodzaak de huisvesting van arbeiders te verbeteren. Zij waren de neerslag van onderzoekingen van
verschillende organisaties, zoals de Volksbond Vereeniging tegen Drankmisbruik
en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De Volksbond organiseerde in 1892
een enquête naar de huisvesting van arbeiders, 't Nut publiceerde in 1890 De
Arbeiderswoningen in Nederland, een kritisch overzicht van wat er tot stand was
gebracht aan verbeterde arbeiderswoningen, en in 1896 Het vraagstuk der volkshuisvesting, waarin aanbevelingen werden gedaan voor wettelijke maatregelen met
betrekking tot de volkshuisvesting. Goeman Borgesius, de indiener van de
Woningwet, was overigens voorzitter van de Volksbond en hij had grote invloed in
't Nut. Alle onderzoeken wezen steeds weer in dezelfde richting: verheffing van de
arbeiders zou niets uithalen als hun woningen niet drastisch verbeterd werden.
In de tweede helft van de 19de eeuw waren er redenen genoeg om de huisvesting
van de laagste klasse aan de orde te stellen. De urbanisatie begon in Nederland op
gang te komen en de nieuwkomers in de steden moesten gehuisvest worden binnen
de bestaande stadsgrenzen. De Vestingwet (1874) maakte het de steden mogelijk
buiten hun grenzen te bouwen, maar zolang de gemeenten zich niet inspanden voor
betere huisvesting van de arbeiders, bracht dat nauwelijks soelaas. De toename van
de stedelijke bevolking had tot gevolg dat alles wat maar op een huis leek, bewoond
was. We zullen zien dat in Leeuwarden de hoge bezettingsgraad van het woningbestand een probleem vormde bij de uitvoering van de Woningwet. De bevolkingsgroei in de steden was mede oorzaak van de erbarmelijke woonomstandigheden van
een hele maatschappelijke klasse. Mensen woonden in donkere, vochtige kelders of
woonden met velen in een- of tweekamerwoningen. Koken, eten, slapen, wassen
gebeurden in hetzelfde vertrek. Water moest men vaak van elders halen, en verschillende gezinnen deelden één wc; of de plaatsing van het toilet, bijvoorbeeld in
de keuken, riep ernstige hygiënische bezwaren op. Veel huizen lagen in sloppen en
stegen waar geen of nauwelijks zonlicht kwam en waar het vuil zich gemakkelijk
ophoopte.
De Vrije Fries, LXXVI (1996) 7-26Wumkes.nl
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Afb. 1. Onbewoonbaar verklaarde woningen bij het Bagijneklooster. Topografischhistorische atlas Gemeentearchief Leeuwarden. Foto Dikken en Hulsinga
In het debat over de volkshuisvesting hebben hygiënisten, artsen die strijd voerden voor de verbetering van de openbare hygiëne, een belangrijke rol gespeeld. Zij
toonden aan dat er een relatie lag tussen de uiterst onhygiënische toestanden in de
steden en de verspreiding van besmettelijke ziekten. Hun onderzoek naar de verspreiding van cholera maakte duidelijk dat deze ziekte zich niet beperkte tot de
volksklasse.1 Het werd dus de moeite waard te streven naar verbetering van de leefomstandigheden. In de Woningwet van 1902 bleef het aspect van de volksgezondheid een rol spelen. Gezondheidscommissies kregen onder meer als taak gemeentebesturen te adviseren over onbewoonbaarverklaring.
De hygiënisten voerden in hun pleidooi voor hervormingen ook een economisch
motief aan. Zij waren ervan overtuigd dat economische vooruitgang pas bereikt
werd als de arbeidende klasse voldoende werklust had en gezond was.2 Enkele
fabrikanten waren deze mening eveneens toegedaan en zij bouwden goede huizen
voor hun arbeiders. Een bekend voorbeeld is het Agnetapark in Delft, gebouwd
door J.C. van Marken, directeur van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek.
Hoewel in de 19de eeuw door semi-filantropische bouwverenigingen en door particuliere bouwers arbeidershuizen gebouwd werden, profiteerde het gros van de
arbeiders daarvan niet. De huren waren bijna altijd te hoog en vaak lagen de huizen
op onaantrekkelijke locaties aan de rand van de stad.3
Betere huisvesting, betere mensen
Gelijktijdig met het maatschappelijk debat in de 19de eeuw over volkshuisvesting
ontwikkelde het liberale deel van de gegoede burgerij de gedachte dat verbetering
van de leefomstandigheden gepaard moest gaan met opvoeding van de arbeiders.
Dit idee kwam voort uit de opvatting dat de armen hun armoede aan zich zelf te wij-
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ten hadden: zij spaarden niet, dronken en snoepten te veel en zij trouwden jong.
A.J. de Regt heeft in haar proefschrift Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid
aangetoond dat de burgers trachtten hun normen en waarden over te dragen op de
arbeiders. Deze 'beschavende arbeid' had volgens haar tot doel arbeiders meer orde
en zelfbeheersing bij te brengen. Verheffing van de lagere klassen uit hun positie
van armoede, ziekte en onwetendheid zou het beste lukken als materiële hulp
gepaard ging met de ontwikkeling van bepaalde eigenschappen zoals spaarzin,
plichtsbetrachting en netheid.4 De Regt rekent de moderne armenzorg, het woningwerk en de opvoeding van ontoelaatbare gezinnen tot het terrein van de beschavingsactiviteiten.5
Woningopzichteressen kregen een belangrijke taak in het woningwerk, dat was
geïnspireerd door het werk van de Engelse Octavia Hill. 't Nut noemde in zijn
publikatie van 1896 de opzichteressen beschaafde vrouwen die door hun persoonlijke invloed zouden bijdragen aan de 'verheffing van het peil der sloppenbewoners'. 6 Bij het wekelijks ophalen van de huren controleerden de opzichteressen het
woongedrag van de bewoners. Zij letten erop of oudere jongens en meisjes gescheiden sliepen, het huis ordelijk en gezellig was, het beddegoed geregeld verschoond
werd en kinderen naar school werden gestuurd. Maar hun taak bestond niet alleen
uit controle van de bewoners, zij gaven ook adviezen aan de huisvrouwen over
opvoeding, zuigelingenzorg, de bereiding van verantwoorde maaltijden.
De Woningwet van 1902 en het beschavingswerk hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de zedelijke ontwikkeling van grote groepen arbeiders. Tegelijkertijd
ontstond er een tweedeling in de arbeidersklasse. Er vormde zich een nieuwe onderklasse van armen, bestaande uit ongeschoolden met ongeregeld werk, oude mensen
en weduwen met kleine kinderen. Deze armen leken onbereikbaar voor het beschavingswerk. Onder deze groep vinden we de ontoelaatbare gezinnen. Zij werden
'ontoelaatbaar' genoemd omdat zij door hun woon- en leefgedrag niet zonder meer
in een nieuwe arbeiderswoning geplaatst konden worden. Zij zouden eerst een soort
woonschool moeten doorlopen waar hun geleerd werd te wonen, maar waar ook
pogingen gedaan zouden worden hun gedrag te verbeteren, omdat onder deze groep
kleine criminaliteit en drankmisbruik veelvuldig voorkwam. Deze scholing werd
ook vaak betiteld als reclasseringswerk. In de grote steden van ons land werden in
de jaren twintig van deze eeuw wooncomplexen opgericht waarin het idee van
de woonschool verwezenlijkt kon worden. In Amsterdam richtte de gemeente
Zeeburgerdorp en Asterdorp in; in Den Haag werd de exploitatie van een dergelijk
wooncomplex overgelaten aan de Stichting Haagse Controlewoningen. In Utrecht
had de stichting een wat minder belastende naam: Stichting voor het Beheer en de
Exploitatie van Kleine Woningen. De bewoners van deze complexen leefden onder
toezicht en zij moesten zich aan allerlei regels houden. Door de huizen zo te bouwen dat er van binnenuit geen of nauwelijks contact met de straat mogelijk was,
hoopten de opvoeders de huiselijkheid te bevorderen.
Dit artikel wil de vraag beantwoorden hoe in Leeuwarden huisvestingsproblemen
die na de invoering van de Woningwet in 1902 voor de laagste klasse ontstonden
door de gemeente zijn aangepakt, en wat in Leeuwarden is gedaan aan reclassering
van ontoelaatbare gezinnen.
Woningwet en woningnood
De Woningwet (Wet houdende Bepalingen betreffende de Volkshuisvesting) legde
de verantwoordelijkheid geheel bij de gemeenten onder het motto 'de volkshuis-
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vesting rijkszaak, doch gemeentelijke taak'. De wet stelde eisen aan de bouw van
woningen en aan toezicht op de bouw. Onteigening van grond werd door de wet
vergemakkelijkt en de gemeenten werden verplicht tot krotopruiming. Over de
onbewoonbaarverklaring adviseerden de gezondheidscommissies aan de gemeentebesturen. De gemeenten werden door de wet tevens verplicht een bouwverordening
en regels voor de bewoning op te stellen. Een woning moest voldoende vertrekken
tellen in verhouding tot het aantal bewoners. Licht en lucht moesten in huis kunnen
doordringen. De verschillende woonfuncties zoals wonen, koken, slapen moesten
gescheiden uitgeoefend kunnen worden. En in het huis moest minstens één kraan
en een toilet worden aangebracht.
In Leeuwarden voldeden maar weinig arbeiderswoningen aan de eisen die de wet
stelde. De bevolking van Leeuwarden was in de 19de eeuw geleidelijk gegroeid van
ongeveer 21.000 inwoners in 1830 via 25.000 in 1870 tot 32.000 in 1900. De bevolkingsaanwas leidde tot enige nieuwbouw door particulieren vooral in de buitenbuurten. In de jaren dertig bijvoorbeeld ontstonden Tulpenburg en de Keetbuurt; in
de jaren veertig Klein Tulpenburg en de Weerklank achter het Vliet. In 1902
behoorden deze buurten met hun primitieve éénkamerwoningen, die in nauwe stegen lagen, tot de saneringsbuurten. Er werden in de stad ook enkele pogingen
ondernomen om de huisvesting van arbeiders te verbeteren. In 1862 leverde de
Vereeniging Eigen Brood Bovenal 24 huizen op, in 1870 25 en in 1889 nog eens 16
huizen. Zij waren bestemd voor leden van de Hervormde Kerk; aan de bewoners
werd de eis gesteld dat zij in hun eigen onderhoud konden voorzien. De coöperatieve bouwvereniging Help U Zelven legde in 1872 de eerste steen voor de bouw
van Werkmanslust, een complex woningen die bestonden uit één kamer, een keuken, kelder en zolder. Soms greep de gemeente in. Visscher vermeldt in haar boek
Leeuwarden van 1846 tot 1906 dat de gemeente rond 1870 'armoedige woninkjes'
aankocht in 'de vunzige achterbuurten op den Wissedwinger' met het doel ze af
te breken.7 Zij noemt ook de verbetering van een andere slechte buurt, het
Arendsklooster. Door afgraving van de Zuidwesterdwinger kon meer licht en lucht
in deze buurt doordringen. En Kooperberg stak de loftrompet over het gemeentebestuur, dat door demping van een sloot, sloop van enkele huisjes, door aanleg van
riolering en door bestrating Oldegalileën van 'een haast onbewoonbaar oord in een
der kostelijkste buurten voor den arbeidenden stand' had herschapen.8
In een poging greep te krijgen op de huisvesting had het gemeentebestuur van
Leeuwarden in 1874 een bouwverordening opgesteld. Daarin eiste het dat nieuwe
huizen op droge grond werden gebouwd, dat één raam in het huis geopend kon worden en dat bij ieder huis een waterdichte regenbak werd geplaatst en în de woning
een privaat. Van het laatste kon de bouwer ontheffing krijgen als er binnen 30 meter
een publiek toilet was. In de verordening werd gedreigd met onbewoonbaarverklaring als een huis naar de mening van B en W ongeschikt was voor bewoning. Deze
verordening heeft echter weinig uitgehaald. Volgens Kooperberg was er in veertien
jaar slechts twee keer tegen overtreding opgetreden.9 Bouwverordeningen, de bouw
van nieuwe huizen en de opruiming van krotten hebben niet voorkomen dat het
merendeel van de Leeuwarder bevolking zeer slecht gehuisvest was.
Na de verschijning van de Woningwet stelde het gemeentebestuur van Leeuwarden in 1903 een inspecteur voor het woningtoezicht aan, H. Thorn Prikker, en gaf
hem de opdracht de woontoestanden in de stad te onderzoeken. In 1904 bood hij de
resultaten van zijn onderzoek aan. Uit het verslag blijkt dat hij zich heeft beperkt
tot woningen met één tot drie kamers en dat hij alle medewerking van de bewoners
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kreeg: die waren blij eindelijk hun beklag te kunnen doen over hun slechte woonomstandigheden.10 De uitkomst van het onderzoek was dan ook desastreus.
Leeuwarden bleek een zeer hoog percentage éénkamerwoningen te hebben: 50%.
Ter vergelijking: in Leiden was dat 15%, in Middelburg 23 %, in Zaandam 3 1 % . n
Bij het onderzoek is uitgegaan van 2.50 m als geschikte hoogte voor kamers. De
helft van de woningen voldeed niet aan dit criterium. Dertig procent van de onderzochte huizen was overbevolkt. Veel huizen waren vochtig, hadden last van rook
door verwaarloosde schoorstenen, last van stank door opeenhoping van afval, hadden geen toilet. De onderzoekers noemden de wijken I (achter de Groene weg), G
(tussen Nieuwestad en Ruiterskwartier) en M (tussen Nieuweburen en Eewal) uitzonderlijk slecht. In deze wijken lag meer dan de helft van de huizen aan gloppen
en stegen, waarvan enkele minder dan één meter breed.
De woninginspecteur stelde een lijst op van huizen die voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking kwamen. Gelijktijdig kwam daarmee het grootste probleem
voor de gemeente aan het licht: er was geen leegstand. Faber noemde 0.6% leegstand voor Leeuwarden, terwijl in het algemeen 3% voor wenselijk werd gehouden.12 Deze volledige bezetting van de woningvoorraad leidde ertoe dat jaren na
invoering van de Woningwet nog erbarmelijke woningtoestanden voorkwamen. De
gezondheidscommissie die de gemeente adviseerde over ontruiming van woningen
zag zich geregeld genoodzaakt onbewoonbare huizen voorlopig goed te keuren. Als
illustratie kan het volgende geval dienen. De commissie onderzocht in 1907 een
pand in de Molensteeg met op de zolder twee éénkamerwoningen met een gemeenschappelijk toilet. Op deze zolder heerste 'op schrikkelijke wijze' een rattenplaag,
afkomstig uit de slagerij beneden. De ratten konden door de slechte toestand van de
zolderplanken gemakkelijk op de zolder komen. De commissie adviseerde pas tot
ontruiming over te gaan als de plaag niet afdoende bestreden kon worden.13
De volledige bezetting van de huizen veroorzaakte grote problemen bij het aanpakken van de krotopruiming. Als de gemeente overging tot onbewoonbaarverklaring
moest er vervangende woonruimte zijn en die was er in onvoldoende mate. Er werden wel nieuwe huizen gebouwd, maar die waren voor grote groepen mensen te
duur. De voorzichtige uitvoering van de Woningwet had tot gevolg dat het aantal
daklozen of 'onthuisden' enorm toenam.
Het probleem van de daklozen was niet nieuw. In de 19de eeuw had de stad geregeld te maken met zwervers, bedelaars, verlaten kinderen. Zij werden zonodig naar
Ommerschans of Veenhuizen gestuurd, de koloniën van de Maatschappij van
Weldadigheid. In 1894 bereikte B en W het verzoek van de voogden van de
Stadsarmenkamer iets te doen aan het toenemend aantal daklozen. Het kwam steeds
vaker voor dat mensen wegens huurachterstand uit hun huis werden gezet. Het college voldeed aan het verzoek door het inrichten van een opvang voor daklozen, een
zogenaamd shelter, in een gloppe achter Groote Hoogstraat 24. Deze shelter heeft
tot 1925 dienst gedaan. B en W wilden het toezicht op de bewoners overdragen aan
de voogden van de Stadsarmenkamer, die daar weinig voor bleken te voelen.
Zonder veel discussie ging de gemeenteraad akkoord met politietoezicht. Een enkel
gemeenteraadslid was van mening dat de taak van de politie daardoor werd vergemakkelijkt: 'zij heeft dan hen, op wie zij heeft toe te zien, onder één dak bij
elkaar'. 14 De shelter bood niet genoeg ruimte om de stroom daklozen op te vangen. De gemeente was daardoor gedwongen naar andere opvangruimten uit te
zien.
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Tijdelijke oplossingen
De zoektocht naar huisvesting leidde binnen de gemeenteraad tot verwarrende discussies over de status van de mensen in kwestie: waren het alleenstaande daklozen,
ontoelaatbare gezinnen of slachtoffers van de woningnood?
In 1914 stelden B en W aan de gemeenteraad voor een stuk grond aan de
Groningerstraatweg naast het gebouw van De Philantroop te kopen om daar een
gebouw voor de huisvesting van daklozen neer te zetten. In De Philantroop werden
ex-gevangenen opgevangen en B en W gingen er vanuit dat het nieuwe tehuis voor
daklozen onder toezicht kon komen van de leiding van De Philantroop. Volgens de
burgemeester was het nieuwe gebouw alleen bestemd voor mensen die door allerlei oorzaken niet in hun eigen onderhoud konden voorzien. Menig gemeenteraadslid wenste echter dat het gebouw opengesteld zou worden voor mensen die het
slachtoffer dreigden te worden van onbewoonbaarverklaring of die de huur niet
konden opbrengen. Burgemeester Patijn antwoordde dat de gemeente wel tien van
dergelijke gebouwen kon neerzetten als zo'n brede groep gedupeerden onderdak
zou krijgen in het voorgestelde gebouw.15 Daarmee gaf hij wellicht onbedoeld de
ernst van het probleem aan. Het voorstel van B en W werd afgestemd; een gemeenteraadscommissie werd benoemd die met nieuwe voorstellen moest komen.
Deze commissie trachtte helderheid te brengen door te definiëren om welke
mensen het ging: 'maatschappelijk verongelukten, zoowel alleenloopende personen als gezinnen die niet in staat zijn in hun onderhoud te voorzien, wiens opname bij anderen onmogelijk is, geheel van de publieke liefdadigheid afhangen, of
op welke andere manier ook niet in staat zijn zichzelf te helpen, hetzij door hulp
van derden.'16

Afb. 2. Achterzijde van De Philantroop aan de Groningerstraatweg. Topgrafischhistorische atlas Gemeentearchief Leeuwarden. Foto Dikken en Hulsinga
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Ondanks alle pogingen tot duidelijkheid werd de verwarring er niet minder om.
Door ontwikkelingen binnen het bestuur van de vereniging De Philantroop was de
gemeente in 1917 in het bezit gekomen van het gebouw aan de Groningerstraatweg
zodat nieuwbouw niet meer nodig was en nu wilde ze daar gezinnen uit Het Wapen
van Friesland plaatsen.
In 1916 had de gemeente hotel Het Wapen van Friesland, ook wel Hotel Weidema
genoemd, aan het Groot Schavernek aangekocht om er een badinrichting in te vestigen. Die badinrichting is er nooit gekomen, omdat de gemeente het gebouw dringend nodig had voor de opvang van slachtoffers van de woningnood. Na de verwerving van De Philantroop ontstond er een strijd tussen B en W en leden van de
gemeenteraad. Het college wilde, daarin gesteund door de inspecteur voor het
woningtoezicht, gezinnen uit Hotel Weidema overbrengen naar De Philantroop.
Volgens B en W heersten er in het hotel zedeloze toestanden 'te verschrikkelijk om
te beschrijven'. Bovendien was het er onhygiënisch, op de zolder lagen grote hopen
vuil en er moest voor brand gevreesd worden. Sommige bewoners hadden de
gewoonte met houtblokken een vuurtje op het gas te stoken.17 De leden van de
gemeenteraadscommissie waren tegen de overbrenging van de gezinnen. Als het
plan toch zou doorgaan, zouden zij hun taak als beëindigd beschouwen, omdat dan
de grens tussen het daklozen- en woningvraagstuk 'welke toch al moeilijk is te stellen' geheel zou vervagen.18 Zij drongen erop aan dat de bewoners van de shelter
eerder in aanmerking zouden komen voor opname in De Philantroop. De shelter
was niet berekend op een langdurig verblijf, de ligging in een volkrijke buurt was
ongeschikt, toezicht ontbrak en voor opgroeiende kinderen was de toestand 'allerverderfelijkst'.19
Tenslotte werd toch voorrang gegeven aan overplaatsing van gezinnen uit Hotel
Weidema aan het Schavernek naar De Philantroop. Voor de gezinnen hield de verhuizing geen verbetering in. Het gebouw was ongeschikt voor gezinnen en het lag
aanzienlijk verder van het centrum van de stad. Deze ligging was voor de inspecteur van het woningtoezicht een argument voor de overplaatsing. Hoewel het
gebouw niet geschikt voor gezinnen heette te zijn, woonden er in 1923 zestien
gezinnen met 52 kinderen, in totaal 84 mensen. Volgens het gemeenteraadslid
Hooiring (SDAP) was de hygiënische en zedelijke toestand er beneden de maat.
Mensen woonden er in hokken waarin ook gekookt en geslapen moest worden. Er
was geen wc; de mensen moesten hun behoeften doen op een emmer in datzelfde
ene vertrek. Er waren maar een paar 'kamers' met een schoorsteen maar, aldus het
gemeenteraadslid, 'menschen weten de gelegenheid wel te maken.'20
Shelter, De Philantroop en Het Wapen van Friesland waren niet de enige voorzieningen voor al die mensen die voor kortere of langere tijd dakloos waren. In
1916 had de gemeente noodwoningen aan de Poppeweg laten bouwen. Het waren
houten huizen, gebouwd van het gesloopte panwerk aan het Pieterseliewaltje.
Aanvankelijk hadden B en W deze woningen in het panwerk willen bouwen, maar
de hoogte van het gebouw vormde een probleem en de huizen zouden slecht verwarmd kunnen worden. Besloten werd tot bouw op het terrein van de toekomstige
elektriciteitscentrale. Van het hout konden twintig noodwoningen gebouwd worden
van 30 m2, bestaande uit een kamer met bedsteden en een kast benevens twee alkoven met slaapgelegenheid. De wc was buiten. De gezondheidscommissie meende
dat houten huizen verantwoord waren. Zij kon toen nog niet vermoeden dat de
bewoners enkele jaren later door een aanhoudende luizenplaag geteisterd zouden
worden. De noodwoningen aan de Poppeweg werden in het algemeen gebruikt om
nette gezinnen onder te brengen.
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Het gemeenteraadslid Hiemstra (SDAP) onderstreepte in een interpellatie in de
vergadering van 28 maart 1916 nog eens dat uithuiszettingen niet alleen wanbetalers troffen, maar dat in mei - het huurjaar liep van mei tot mei - flinke arbeiders
zonder huis zouden geraken.21 De gemeentelijke overheid deed haar best mensen
die dakloos werden onder te brengen. In antwoord op vragen uit de raad maakte de
burgemeester duidelijk dat de woningnood nijpend was. In mei, aldus Patijn, komen
40 huizen vrij; in die maand trouwen 60 en in juni 40 paren. Maar er hebben zich
ook onverwachts ongeveer honderd Belgische gezinnen in de stad gevestigd.
De gemeentelijke inspanningen konden niet verhinderen dat veel daklozen aangewezen waren op de zogenaamde volkslogementen of 'slaapsteden', die door particulieren beheerd werden. Een bekende logementhoudster was Aaltje van den
Brug; zij had verschillende panden in de stad, o.a. één in de Boterhoek. Het
gemeenteraadslid Y. de Vries (CH) was er naar aanleiding van een debat over daklozen een kijkje gaan nemen. Hij schetste het onderkomen als een grote tochtige
schuur met vijftien tot twintig bedden. Daarin slapen jong en oud, mannen, vrouwen en kinderen, gezinnen en alleenstaanden door elkaar.22 De exploitatie van dergelijke logementen was overigens een lucratieve zaak: de Stadsarmenkamer betaalde ruim ƒ 2000 per jaar voor het verblijf van alleenstaanden.23 Het verbaast dan ook
niet dat de slaapsteehouders Practische Hulp tegenwerkten toen die zich met steun
van de gemeente het lot van de daklozen begon aan te trekken.24
Nieuwbouw en tweedeling
De gemeente beperkte zich uiteraard niet tot het scheppen van noodopvang voor
slachtoffers van onbewoonbaarverklaringen, ontruimingen, huurverhogingen, kortom van de woningnood. De gezondmaking van de woningmarkt vereiste nieuwbouw. Daartoe werd in 1905 - een jaar nadat Thorn Prikker zijn vernietigende rapport over de woontoestanden in de stad had gepresenteerd - de Woningvereeniging
Leeuwarden opgericht. In 1917 volgde de Vereeniging voor Volkshuisvesting. De
woningcorporaties werden geacht zonder winstoogmerk te werken en zich verre te
houden van bedeling. Dit laatste verwijst naar een richtingenstrijd over de huren:
mochten de nieuwe huizen onder de kostprijs verhuurd worden? B en W lieten de
minister in 1905 uitdrukkelijk weten dat Woningbouwvereeniging Leeuwarden
'zich ten strengste onthoudt van al wat naar bedeling of armenzorg zweemt' ,25 Deze
opvatting had wel tot gevolg dat de armste inwoners nog lange tijd aangewezen
waren op krotten en noodopvang.
Er zijn een paar lijsten bewaard gebleven met gegevens over de gezinnen die in Het
Wapen van Friesland en De Philantroop hebben gewoond. Op de lijsten worden de
volgende beroepen genoemd: los werkman, venter, stoelenmatter, veedrijver, werkman in een lompenfabriek, varensgezel, grondwerker. Van een aantal mannen is
opgegeven dat ze in de werkverschaffing zaten. Twee mannen verbleven in de
gevangenis. Andere voorkomende beroepen van bewoners van beide onderkomens:
arbeider, muzikant/glazenwasser, boerenarbeider/gardenier. Op de lijst stonden
twee weduwen: één met zes en één met vier kinderen. Eén van deze vrouwen werd
ondersteund door het rooms-katholieke armbestuur. Ook bij de mannen gaat het om
gezinnen met kinderen.26 Bij sommige gezinnen werd toegevoegd dat de man aan
de drank is en/of de vrouw haar kinderen en huishouden verwaarloost. Van een
enkel gezin werd gezegd dat het bezig is zich te verbeteren.
Voordat deze gezinnen in Het Wapen van Friesland of De Philantroop belandden,

14

Wumkes.nl

hadden zij vaak al een zwerftocht langs krotten achter de rug. Als voorbeeld dienen
de volgende gezinnen. Het gezin Van der M. bestaat uit man, vrouw en zeven kinderen; twee kinderen zijn jong overleden. Het gezin vestigt zich in 1907 vanuit
Hantum in Leeuwarden. Als beroep van de man wordt arbeider opgegeven. Het
gezin woont tussen 1907 en 1919 op de volgende adressen: Noordvliet, Langesteeg,
Westerstraat, St.- Jobsleen, Boterhoek, Nieuwestad (Struivingspoortje), Pieterseliewaltje. In 1919 komt het gezin, waarvan dan inmiddels drie dochters naar Den Haag
zijn vertrokken, in Hotel Weidema terecht en wat later in De Philantroop. De opsteller van de lijst tekent bij dit gezin aan dat het brutaal en verwaarloosd is en dat de
man nog een straf wegens diefstal moet uitzitten.
Gezin B. bestaat uit man, vrouw en vijf kinderen. De man is los werkman. Het
gezin woont van 1906 tot 1914 in Duitsland. Voor vertrek naar dat land woonde het
aan het Cambuursterpad en in een steeg achter het Noordvliet. Na terugkomst
woont het gezin weer aan het Cambuursterpad en daarna worden vermeld:
Oldegalileën, Poppebuurt, Groot Schavernek (Het Wapen van Friesland), Groningerstraatweg (De Philantroop) en Hoogpadsend. Volgens de opsteller van de lijst
gaat het hier om een verwaarloosd gezin.
De beschrijvingen van de verschillende gezinnen op de lijsten bevestigen de groeiende tweedeling in de arbeidersklasse, een beeld dat uit de literatuur bekend is.
Zowel De Regt in Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid als Van Loo in Arm
in Nederland maken een onderscheid tussen geschoolde of geoefende werklieden
met geregeld werk en ongeschoold werkvolk, zoals grondwerkers, sjouwers, venters. De laatste groep nam met oude mensen en alleenstaande vrouwen met kinderen een marginale positie in de maatschappij in. De geschoolde arbeiders profiteerden, in tegenstelling tot de ongeschoolden, van de nieuwbouw door de woningcorporaties, omdat zij met een inkomen van ƒ 25 tot ƒ 30 per week de huren konden
betalen. Huurders van de nieuwe woningen in de Vogelbuurt van de Vereeniging
van Volkshuisvesting hadden onder meer de volgende beroepen: hulpbesteller bij de
posterijen, pakhuisknecht, arbeider bij de spoorwegen, boekbinder, politieagent,
magazijnbediende, kantoorbediende. Hier liep, zoals Van der Woude het noemt,
'inkomensmobiliteit gelijk op met sociale mobiliteit'.27 Met de tweedeling ontstaat
het probleem van de ontoelaatbare gezinnen. 'Ontoelaatbaar' heeft vooral betrekking op het woongedrag. Ontoelaatbare gezinnen zouden hun huis verwaarlozen,
overlast veroorzaken en voortdurend huurschuld hebben. Daarnaast zouden zij
nogal eens ander afkeurenswaardig gedrag vertonen, zoals drankmisbruik en verwaarlozing van kinderen. Pogingen om deze mensen te verheffen, strandden om
verschillende redenen. In het rapport Het vraagstuk der Volkshuisvesting uit 1896
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werd al voorspeld dat woningcorporaties 'knappe, ordentelijke, welgestelde werklieden, die geregeld de huur kunnen
voldoen' als bewoners wensten.28 De opstellers van het rapport zagen wel in dat
bouwverenigingen die eisen moesten stellen, wilden zij hun bestaan niet op het spel
zetten. Maar, vervolgde het rapport, in de krotten blijven de gezinnen achter die òf
te arm, òf te laag gezonken zijn om voor een beter huis in aanmerking te komen en
'juist op velen van hen kon de goede woning een machtigen invloed oefenen'29
Volgens De Regt zouden succesvolle arbeiders hun superieure positie tegenover
de achterblijvers tonen door 'netter' en 'beschaafder' gedrag en zouden zij vestiging
van ontoelaatbare gezinnen in 'hun' wijk afwijzen.30 In Leeuwarden bijvoorbeeld
was het voor bewoners van de houten huizen van de Poppebuurt nauwelijks mogelijk een normale woning te vinden. Op houten huizen rustte het odium van minder-
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waardigheid. En toen de gemeente bewoners van een 'bepaalde' buurt had ondergebracht in de Hollanderhof, werd er geklaagd dat de huizen daar in diskrediet
waren geraakt, 'zoodat een fatsoenlijke arbeider zich er niet meer in thuis voelt'.31
In 1933 stelden burgemeester en wethouders voor 187 woningen onbewoonbaar te
verklaren. Nog steeds bestond het probleem dat er niet genoeg vervangende woonruimte was met een lage huur. Tijdens het debat beklaagde een lid van de raad zich
over de houding van de woningcorporaties. Volgens hem beleden de woningbouwverenigingen wel dat zij wilden meewerken aan een verbetering van de volkshuisvesting 'maar zij wenschen er niet aan mee te werken om de bewoners uit onbewoonbaarverklaarde woningen te huisvesten'.32
Bewoners uit de krotwoningen voldeden volgens de woningbouwverenigingen
niet aan de eisen voor huurders. Een brief aan de bewoners en de huurbepalingen
van de Vereeniging voor Volkshuisvesting, beide uit 1924, geven een aardig beeld
van wat wel en niet mocht. Bovendien valt uit de bepalingen op te maken wat kennelijk in die jaren nog tot de gewoonten van veel bewoners hoorde, zoals het houthakken op de zolder en het slijpen van messen op de muren. Verder valt de vérgaande bemoeienis op die tegelijkertijd tot doel had bepaalde verworvenheden te
beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het advies over de ophanging van gordijnen. Die moest zodanig zijn dat zon, licht en lucht voldoende binnenkwamen.
Geheel in overeenstemming met het opvoedkundige karakter van veel regels is het
advies om rozen en rhododendrons te planten of fijne klimop of clematis tegen de
gevels te laten groeien; eenvoudige snijbloemen kunnen 'tuintjes en daardoor
woonkamers versieren'.33 In 1925 werden de bewoners opgeroepen mee te doen
aan een tuinwedstrijd.
De naleving van de regels werd bij de Vereeniging voor Volkshuisvesting gecontroleerd door een timmerman. Hij verrichtte kleine reparaties, haalde de huur op en
rapporteerde 'afwijkingen van normale bewoning en slordige bewoning'.34 De timmerman die dit werk in de jaren twintig verrichtte, vatte zijn taak serieus op. Hij
meldde zijn opdrachtgevers dat in de Merelstraat op zondagmiddag om vier uur de
was buiten hing.35 Een voortdurende bron van zorg was het gebruik van ongeschikt
toiletpapier; de bewoners werden ermee gedreigd dat zij zelf voor ontstoppingen
moesten opdraaien. Verder bond hij de strijd aan met allerlei beestenhokken in de
achtertuinen, daarbij overigens gesteund door het reglement dat het houden van
honden, duiven, geiten verbood. Hij adviseerde het bestuur van de vereniging wel
kippen toe te staan, omdat de mensen de eieren nodig hadden.36 Het was gewenst
dat de architect van de vereniging het kippenhok zou ontwerpen en dat de plaatsing
ervan aan strenge regels werd gebonden.
Wel een dak, geen verheffing
Met de komst van steeds meer goede arbeiderswoningen verbeterde echter het woongedrag en vonden mensen het natuurlijk de woonomgeving netjes te houden, om
wonen en slapen te scheiden, om een toilet te gebruiken. Zij die konden voldoen aan
de eisen van de woningbouwverenigingen werden als volwaardige leden in de maatschappij opgenomen. Zij die daaraan niet konden voldoen of misschien niet wilden
voldoen, namen een marginale positie in en vervulden de politiek nog lange tijd met
zorg over de vraag hoe zij de ontoelaatbare gezinnen moest behandelen. Hoewel
'ontoelaatbaar' betrekking had op woongedrag, wekte het associaties met andere negatieve gedragingen zoals criminaliteit, drankmisbruik en verwaarlozing van kinderen.
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Volgens Keppler, directeur van de Gemeentelijke Woningdienst in Amsterdam,
raakte bij de huisvesting van ontoelaatbare gezinnen het woningvraagstuk andere
vraagstukken.37 Keppler meende dat de gemeenten ook de zorg hadden voor huisvesting van de 'anti-socialen'. Hij beval de gemeente Amsterdam aan voor deze
mensen verblijven in te richten en te exploiteren. Zijn advies leidde in 1925/26 tot
de oprichting van Zeeburgerdorp en Asterdorp, waar de bewoners in afzonderlijke
complexen leerden wonen. Opzichteressen haalden de huur op en controleerden de
woningen op netheid. Zij richtten hun aandacht vooral op de kinderen; er werd op
gelet dat die goed gekleed naar school gingen en dat zij niet mishandeld werden. De
huizen in de complexen werden zo gebouwd dat er niet veel contact met de straat
mogelijk was. Alles concentreerde zich op verhoging van de huiselijkheid: vrouwen
die te veel onderling contact hadden, zouden hun huishouden verwaarlozen.38
In Leeuwarden bestond bij veel stadsbestuurders een negatief beeld van de dakloze gezinnen. Bij de bespreking over huisvesting aan de Groningerstraatweg bleken ze bang dat een van de mooiste wandelwegen van de stad ontsierd zou worden
en dat de onveiligheid zou toenemen. De burgemeester achtte de angst voor ontsiering niet terecht. Een paar jaar later zag hij het gebouw ook liever niet bij de entree
van de stad maar in een achterafbuurt 'waar niemand er hinder van had'.39 Niet
alleen de plek van het huis lokte discussie uit, maar ook de vraag of en door wie er
toezicht gehouden moest worden. In het algemeen werd gepleit voor een streng toezicht door de politie of door een aan te stellen directeur. Het gemeenteraadslid
Zandstra (SDAP) vond echter dat van het gebouw een 'opvoedende kracht' moest
uitgaan en 'dat een prettig gezicht en een vriendelijk woord meer inslaat bij die
menschen dan een barsch gelaat van een politieagent'. Hij haalde wat voorbeelden
uit het buitenland aan, o.a. uit Wenen en Manchester. In navolging van Wenen zou
er ook in Leeuwarden gelegenheid moeten zijn om een bad te nemen.40 In zijn antwoord sneerde de burgemeester over de utopieën van de heer Zandstra: zijn idealisering en zijn pleidooi voor badkamers brachten de zaak verder van huis. Het ging
hier om de 'harde armenzorg'.41 Zandstra meende wel dat mensen die niet wilden
werken rijp waren voor de kolonie.42
In de gemeenteraadsdiscussies over de behandeling van de armlastige gezinnen
vertolkten vooral de leden van de SDAP de opvoedingsgedachte. Volgens de
SDAP'er Schaafsma was armoede een gevolg van de maatschappij. In een debatje
(1915) over subsidie aan de Stadsarmenkamer oefende hij kritiek uit op de benoeming van de voogden, die nog steeds uit de bourgeoisie afkomstig waren en die
volgens zijn partijgenoot Hiemstra geen idee hadden van prijzen. Schaafsma onderstreepte nog eens dat de Armenwet de burgerlijke armbesturen verplichtte een zodanige ondersteuning te geven dat de arme zich uit zijn hulpbehoevendheid kon
opheffen en zijn zelfstandigheid kon herwinnen.43
Betonwoningen ?
Het college van B en W van Leeuwarden bleef huiverig voor liefdadigheid. Het
wilde niet verder gaan dan bemiddeling in bepaalde gevallen en aanbod van woonruimte aan mensen die tijdelijk dakloos waren geworden. Van kosteloze huisvesting
kon geen sprake zijn. Maar juist onder de ontoelaatbare gezinnen waren er nogal
wat die geen of zeer onregelmatig huur betaalden. De gemeente kon die gezinnen
toch ook niet op straat laten wonen. De tijd dat een gangbare opvatting was dat de
bewoners die hun huis door sanering kwijtraakten een goed heenkomen moesten
zoeken, was voorbij.
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De oplossing werd gevonden in zo onaantrekkelijk mogelijke woonruimte. In
1919 stelden B en W voor in Oldegalileën acht huizen voor ontoelaatbare gezinnen
te bouwen. Bij het voorstel werd een ontwerp van de directeur van gemeentewerken gevoegd. Het plan voorzag in acht woningen, een portierswoning en een
opslagplaats voor meubels. Iedere woning zou bestaan uit een vertrek van 4.00 x
4.00 m waarin twee bedsteden. Er zou zo min mogelijk hout gebruikt worden, want
de ervaring had geleerd dat dat er toch werd uitgesloopt. De muren werden opgetrokken van baksteen en het dak zou bestaan uit gewapend beton. De verlichting
van de woningen zou vanuit de portierswoning worden geregeld. In zijn toelichting
verzekerde de burgemeester dat de huizen bestand waren tegen afbraakpogingen.
Van de behuizingen moest een afschrikwekkende werking uitgaan en daarom zouden acht woningen volgens B en W wel voldoende zijn, wat door menig gemeenteraadslid werd betwijfeld.44
Enkele maanden later lieten B en W aan de gemeenteraad weten dat de geplande
betonnen huizen duurder uitvielen dan zij gedacht hadden. Zij achtten het niet verantwoord tot bouw over te gaan en zij nodigden de gemeenteraad uit zelf met voorstellen te komen. In het daarop volgende debat kwamen voor het eerst enigszins
principiële vragen aan de orde. Het gemeenteraadslid Y. de Vries verwees naar projecten elders, waar particuliere instellingen met gemeentelijke subsidie de zorg voor
daklozen en ontoelaatbare gezinnen op zich hadden genomen. Als voorbeeld noemde hij het project Welkom in Arnhem. Volgens spreker kregen mensen er niet alleen
onderdak, maar leerden zij er ook wonen. De gemeente zou ook met het Leger des
Heils in zee kunnen gaan. Het raadslid Tiemersma (SDAP) toonde zich voorstander
van spreiding van de moeilijke gezinnen over de stad. Bijelkaarplaatsing betekende alleen maar dat de gezinnen elkaar in het kwaad stimuleerden en zedelijk verder
afgleden. In 'normale' wijken konden goede gezinnen deze mensen op het juiste
spoor zetten. Zonodig moest de gemeente aan de ontoelaatbare gezinnen een huursubsidie toekennen.45
Voorlopig bleef het bij praten en werd er weinig ondernomen om de huisvesting
van de dakloze gezinnen te verbeteren en werd er helemaal niets gedaan aan hun
verheffing. In de shelter achter de Grote Hoogstraat verbleven nog steeds mensen,
hoewel de toestand er al meer dan 25 jaar verderfelijk werd genoemd. Hetzelfde
deed zich voor bij De Philantroop, die door een raadslid een tochtige sigarenkist
werd genoemd en ook in Hotel Weidema verbleven nog steeds dakloze gezinnen.
In 1923 diende het socialistische gemeenteraadslid Hooiring een motie in waarin hij
B en W uitnodigde een commissie te benoemen die de mogelijkheden tot verbetering moest onderzoeken. Burgemeester en wethouders gingen akkoord, maar de
burgemeester wilde nog wel even kwijt dat 'dergelijke menschen niet waard zijn ze
in gewone woningen te brengen' en dat aan hen geen eer te behalen viel. Hij vond
de ligging van De Philantroop, aan een invalsweg geen reklame voor de stad. Dat
leek zijn belangrijkste motief om akkoord te gaan met de benoeming van een onderzoekscommissie.46
De commissie-Hooiring bracht in 1924 rapport uit. Naar het voorbeeld van
Groningen waar zij op bezoek waren geweest, gaven de commissieleden de voorkeur aan aparte huizen voor de dakloze gezinnen. Gedacht werd aan een complex
van twintig woningen op 'eene meer afgelegen plaats', in dit geval aan het einde
van Kanaalweg Noordzijde.47 De woningen zouden ieder bestaan uit twee vertrekken van 16 m2 boven elkaar. Bij het complex zou een portiers woning moeten
komen. Het rapport van de commissie werd besproken in de gemeenteraadsvergadering van 9 september 1924. In diezelfde vergadering kwamen B en W met een
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aanbod van de Nederlandsche Vereeniging voor Practische Werkverruiming en
Hulpverleening (Practische Hulp) om de reclassering van onbehuisden in
Leeuwarden op zich te nemen. Drijvende kracht achter dit initiatief was dominee
J.A. Visscher, die in Friesland bekend was door zijn landontginnings- en kolonisatiewerk bij Surhuisterveen en Houtigehage. Het college voelde er veel voor om met
Practische Hulp in zee te gaan. Het stelde voor de huisvesting van de gezinnen uit
de shelter en uit De Philantroop gebruik te maken van de houten barakken die de
gemeente van het Rijk had gekocht. Deze barakken stonden nog - met andere
gebouwen - op het terrein van het voormalige Rijksopvoedingsgesticht aan de
Engelsestraat. De barakken bevatten ieder vijf woningen; zij zouden door de toekomstige bewoners onder toezicht naar elders verplaatst kunnen worden.
De gemeenteraad had nu dus twee voorstellen ter beoordeling. Het ene voorstel
voorzag in betonnen woningen met toezicht; het andere in houten woningen maar
met het vooruitzicht dat iets gedaan zou worden aan de reclassering van de bewoners. De zo verschillende voorstellen leverden een aardige discussie op.
Hooiring verdedigde het voorstel van de raadscommissie voor betonnen huizen.
Die zouden ruggelings in twee rijen van tien gebouwd kunnen worden. De ene rij
huizen zou wat aantrekkelijker kunnen zijn dan de andere, zodat goede bewoning
beloond kon worden met doorstroming. En, zo betoogde hij, de oppasser/toezichthouder moest men zich niet voorstellen 'met aan den eenen kant een revolver en
aan den anderen kant een sabel', maar als een man met levenservaring en pedagogische kwaliteiten van wie 'opvoedende kracht uitgaat jegens de menschen'.48 De
bewoners van De Philantroop waren geen 'wrakken op de levenszee', maar slachtoffers van de woningnood die te lang als verschoppelingen waren behandeld en zich

Afb. 3. De slaapzaal van het tehuis aan de Westersingel. Gemeentearchief Leeuwarden,
Archief Vereniging Daklozentehuis 'Practische Hulp', jaarverslag 1925
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daarnaar gedroegen. Het raadslid Y. de Vries beval de commissie-Hooiring aan de
ramen op normale hoogte aan te brengen, want de bewoners moesten behandeld
worden als onze medemensen.49 Hooiring wees erop dat de ramen slechts dienden
om licht en lucht binnen te laten. Hoge ramen voorkwamen dat buurvrouwen bij
elkaar naar binnen keken; gordijnen waren naar zijn zeggen 'overbodige weelde'.50
Een meerderheid van de raad koos uiteindelijk toch voor houten huizen in combinatie met het aanbod van reclassering. In het voorstel van de commissie-Hooiring
was slechts sprake van toezicht en dat zou juist een stempel 'van voorgoed onbruikbare leden der maatschappij' op de mensen drukken.51 Een raadsmeerderheid hoopte dat het met de sloop van houten huizen door de bewoners ('als men er vandaag
onderleggers in de bedsteden legt, dan zijn die er morgen weer uit' 52 ) zou meevallen, nu er niet alleen toezicht zou zijn maar er ook leiding gegeven werd.
Doorslaggevend bij de keuze was echter dat Practische Hulp wel met de houten
barakken wilde beginnen. Misschien, meende ds. Visscher, voldeden de barakken
opgesierd 'met wat bloempjes' wel beter dan de kale betonnen woningen met hoge
ramen.53
De uitkomst van het debat had tot gevolg dat de dakloze gezinnen uit De
Philantroop en de shelter ondergebracht werden in de houten barakken; alleenstaande dakloze mannen in De Philantroop; alleenstaande dakloze vrouwen met of
zonder kinderen zouden onderdak kunnen vinden in hotel Het Wapen van
Friesland. Zowel tegen de huisvesting van de alleenstaande mannen als van de
vrouwen op de genoemde plekken kwamen bezwaren uit de gemeenteraad. Het
liefst zag de raad de oprichting van een huis voor onbehuisden, waar een bad en
nachtverblijf gegeven konden worden en waar kleren gereinigd en zonodig gedesinfecteerd konden worden. Het bestuur van Practische Hulp stelde voor hiertoe de
voormalige eetbarak van de Engelse geïnterneerden te bestemmen. De ligging
leverde geen bezwaren op, want de barak was alleen via een voetpad vanaf de
Westersingel bereikbaar.54 Toen er later bewoners op de Marssumerstraatweg werden gesignaleerd, werd het terrein omheind.55 Practische Hulp nam de inrichting
van de barak en de zorg voor de bewoners voor haar rekening. De gemeente, blij
van de hulp aan daklozen verlost te zijn, verstrekte zonder aarzeling de gevraagde
subsidie. Op 2 juli 1925 werd het tehuis feestelijk geopend.
Van de achttien gezinnen die nog in De Philantroop en de shelter verbleven, werden er slechts vijf naar het terrein aan de Westersingel verhuisd. Het waren de moeilijkste gezinnen, die onder voortdurend toezicht kwamen. Voor hun onderdak bleef
een van de drie barakken staan; de twee andere barakken werden verplaatst naar de
Greunsweg waar zij dienden als onderkomen voor de overige gezinnen. Deze
gezinnen werden door ds. Visscher voldoende 'reclassabel' geacht56; onder 'reclassabel' werd verstaan 'correctieve bemoeiingen waarbij het systeem van belooning
en achteruitzetting onontbeerlijk zal zijn.'57 Het lag in de bedoeling vanuit
Practische Hulp een commissie van toezicht te benoemen die tegelijkertijd haar
zorg zou uitstrekken over de bewoners van de nieuwe woonschepenhaven aan de
Greuns.58
Reclassering door de Vereeniging 'Practische Hulp'
In 1926 wijzigde de Nederlandsche Vereeniging voor Practische Werkverruiming
en Hulpverleening om subsidieredenen haar naam in Vereeniging Leeuwarder
Tehuis voor Dakloozen 'Practische Hulp'. Voorzitter was mr. R. Romer; de
gemeenteraad was met twee afgevaardigden in het bestuur vertegenwoordigd.
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Afb. 4. Het beeldmerk van 'Practische Hulp' (1929). Gemeentearchief Leeuwarden, Secretariearchief van de gemeente Leeuwarden, nr. 1462
Ds. J.A. Visscher maakte op eigen verzoek geen deel uit van het bestuur. Hij
was in dienst van de Vereeniging van
Landkolonisatie en Inwendige Zending
en wilde daarom belangenverstrengeling voorkomen. Tot zijn vertrek uit
Leeuwarden eind 1926 was hij adviseur.
Doelstellingen van Practische Hulp
waren (1) de exploitatie van een tehuis
voor daklozen in Leeuwarden, (2) de
maatschappelijke verheffing
van
'zoogenaamde ontoelaatbare gezinnen'
en (3) reclassering van 'maatschappelijk ongeschikten' in de ruimste zin.59
Het bestuur bleek de handen vol te hebben aan realisering van de eerste doelstelling. Het trachtte de exploitatiekosten te drukken door de mannen die langdurig in
het tehuis verbleven te laten werken. Tegelijkertijd was werk bij uitstek het instrument om mensen weer zelfstandig te maken. Het werk bestond uit het ophalen van
papier, kleren en huisraad en het sorteren van lompen. Het opgehaalde huisraad
werd zonodig gerepareerd en als beloning voor goed gedrag uitgedeeld. Voor de iets
meer ontwikkelde bewoners werd een schrijfkamer ingericht waar het drukwerk
van Practische Hulp werd verzorgd. Vrouwen werden in het huishouden ingeschakeld. Grote zorg werd besteed aan de vele kinderen die voor korte of langere tijd in
het tehuis verbleven. Voor de oudere jongens werd werk buiten de instelling
gezocht en oudere meisjes volgden 's avonds een cursus aan de huishoudschool.60
Enkele jongens kregen de gelegenheid na de lagere school verder te leren. Voor
schoolgaande kinderen werd gezocht naar een vakantiebestemming en in het huis
werden Sint-Nicolaas en Kerstmis gevierd. Ieder jaarverslag eindigde dan ook met
de opmerking dat de bewoners de hun opgedragen taken opgewekt vervulden en dat
er in het tehuis 'een zéér goeden geest' heerste.61
Het leek een beetje op een bezweringsformule. Geregeld waren er klachten over
mannen die bij de vrouwen weggehouden moesten worden en kinderen zag de leiding van het tehuis al helemaal liever uit de buurt van de mannenafdeling. Burgers
van Leeuwarden werd verzocht de mannen geen fooien te geven, omdat het geld
toch maar in drank werd omgezet. Ook de redenen van vertrek van veel mannelijke bewoners konden geen aanleiding zijn tot een al te rooskleurig beeld. Tussen
1932 en 1939 verbleven er 796 mannen in het huis. In diezelfde periode vertrokken
315 mannen; 96 vrijwillig, met onbekende bestemming en de vage aanduiding dat
zij meenden wel weer in eigen onderhoud te kunnen voorzien; 96 mannen werden
verwijderd wegens herhaalde dronkenschap, luiheid, brutaliteit, diefstal.62 En dan
was er nog de categorie blijvers, mensen die niet meer in staat waren op eigen
benen te staan. Vrouwen leverden hetzelfde beeld op, maar hun aantallen waren
veel kleiner. Bij vertrek van de vrouwen werd ook nog wel eens opgegeven dat zij
naar hun man terugkeerden. Een enkele maal werd een vrouw wegens prostitutie
ontslagen.
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Hoewel Visscher de gezinnen die ondergebracht werden in de 'nette' houten barakken aan de Greunsweg 'reclassabel' had genoemd, kan het project uit een oogpunt
van reclassering niet succesvol worden genoemd.
Uit het jaarverslag van 1925 bleek Practische Hulp nog van plan haar bemoeienis tot deze gezinnen uit te strekken. In de praktijk werd het toezicht overgelaten
aan de gemeentewerker De Vries die op het 'aschland' werkte. Hij woonde ook aan
de Greunsweg. Als tegenprestatie voor het toezicht en het ophalen van de huren had
hij vrij wonen en licht. De huren bedroegen ƒ 1 , - per week en nadat de gemeente er
electriciteit had aangelegd ƒ 1,25. De Vries moest er ook voor zorgen dat 's avonds
om elf uur in alle woningen de lichten uit waren. Na zijn klacht dat hij altijd tot elf
uur moest opblijven, werd een klok geïnstalleerd die het licht automatisch uitschakelde.63 Practische Hulp trachtte de mensen te bewegen hun huizen netjes te bewonen door hun als beloning 'kleine stukjes meubelen' en 'versieringen' in het vooruitzicht te stellen.64 Een burgerlijke eis, passend in de opvoedingsgedachte, was de
verplichting tot trouwen. Niet alle paren wilden daar overigens aan voldoen.
Practische Hulp is er niet in geslaagd de bewoners van de Greunsweg zo te reclasseren dat zij naar 'normale' gemeentewoningen konden doorstromen. Integendeel,
de omstandigheden werden er steeds slechter. Veel bewoners, zowel mannen als
vrouwen, waren aan de drank en werden geregeld wegens ordeverstoring opgebracht. Er waren veel onderlinge vechtpartijen, en bewoners waren ook nog al eens
bij caféruzies elders in de stad betrokken. Het bestuur van Practische Hulp werd
meer dan eens geconfronteerd met mishandeling van vrouwen en verwaarlozing
van kinderen. Voor de kinderen kon het wel iets doen door te bewerkstelligen dat
de ouders uit de ouderlijke macht ontzet werden. De kinderen werden daarna opgenomen in het gebouw aan de Westersingel.65
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Afb. 5. 'De huizen aan de Greuns waar de ontoelaatbare gezinnen een gezellig tehuis
gevonden hebben'. Topografisch-historische atlas Gemeentearchief Leeuwarden.
Foto Dikken en Hulsinga
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In 1929 besloot het bestuur van Practische Hulp vrijkomende woningen aan de
Greunsweg niet meer te verhuren, en in 1932 werd de gemeente om ontheffing verzocht van het beheer van vijf noodwoningen. De gemeente ging daarmee in hetzelfde jaar akkoord en droeg het beheer van het complex noodwoningen over aan
het gemeentelijk woningbedrijf.66
De bemoeienis met de gezinnen aan de Greunsweg betekende zowel een teleurstellende als leerzame ervaring voor het bestuur van Practische Hulp. Het zag geen
heil meer in het werk ten behoeve van ontoelaatbare gezinnen. In 1931 kwamen B
en W weer eens met een plan voor betonwoningen voor deze groep. De woningen
werden nu - waarschijnlijk naar Haags voorbeeld - controlewoningen genoemd. Het
college nodigde verschillende organisaties zoals de Voogdijraad, Stadsarmenkamer,
Sint-Vincentiusvereniging en ook Practische Hulp uit om over het beheer van de
woningen te spreken.67 Aan het bestuur van Practische Hulp vroegen B en W toezicht uit te oefenen over de gezinnen en pogingen tot verheffing te doen. De voorzitter van Practische Hulp achtte dat op grond van de ervaringen niet wenselijk en
sprak over de huizen als een 'opbergsysteem'. Volgens hem vormden toezicht en
het ophalen van huur geen problemen, maar van reclassering zou niets terecht
komen omdat het aan een goede omgeving ontbrak.68 Eén van de deelnemers aan
de bespreking wees nog eens op de mislukking van een project in Den Haag. De
mensen woonden daar volgens hem in prachtige huizen, maar toch verbeterde
slechts 2 procent van de bewoners. De wethouder haastte zich te zeggen dat de huizen niet al te mooi ingericht zouden worden, omdat ze ook moesten afschrikken.69
Uit een kladaantekening van een vergadering van Practische Hulp blijkt dat het
bestuur de uitnodiging om mee te werken ook afwees 'om de goede naam van
Practische Hulp' . 70
De gemeente voelde er niet voor de reclassering van de ontoelaatbare gezinnen op
zich te nemen. Op een voorstel van het raadslid Buisman-Blok Wijbrandi (VDB) een
woninginspectrice te benoemen, werd niet eens gereageerd.71 En hoewel Leeuwarden
nog lange tijd te maken had met krotopruimingen en een tekort aan goedkope huurhuizen, verdwenen de ontoelaatbare gezinnen van de politieke agenda.
Conclusie
De invoering van de Woningwet had voor een deel van de Leeuwarder bevolking
ingrijpende gevolgen. Door woningsanering en gebrek aan betaalbare vervangende
woonruimte raakten vele gezinnen voor korte of lange tijd dakloos. De gemeentelijke overheid zag het als haar plicht voor onderdak te zorgen. Daarmee onderscheidde zij zich gunstig van menige andere gemeente, zoals Dordrecht en
Nijmegen, die meenden dat zij niet voor huisvesting van dakloze gezinnen hoefden
te zorgen.72
Menig gemeentelijke bestuurder had de neiging de dakloze gezinnen als een
homogene groep te zien, maar naarmate er betere huizen beschikbaar kwamen, ontstond er een tweedeling: enerzijds arbeidersgezinnen met een vast inkomen en
anderzijds de ongeschoolden. Onder deze laatste groep vinden we de ontoelaatbare
gezinnen, die in aanmerking kwamen voor heropvoeding.
In Leeuwarden is het reclasseringswerk nooit goed van de grond gekomen.
Aanvankelijk pleitten de socialistische raadsleden voor een menswaardiger opvang
van de dakloze gezinnen en voor spreiding over de stad. In hun visie waren de daklozen de slachtoffers van de woningnood of, nog erger, waren zij 'de wrange vruchten van de kapitalistische samenleving'.73 Maar een paar jaar later, in 1924, verde-
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digde de SDAP'er Hooiring zijn plan voor betonwoningen op een afgelegen plek
en toonde zijn partijgenoot De Boer zich voorstander van concentratie, want dat
voorkwam slechte invloeden op andere buurten.74
In de gemeenteraad werd geregeld gesproken over de reclassering van ontoelaatbare gezinnen, maar de gemeente had er weinig geld voor over. Ook hier lijkt van
toepassing 'Wel socialerig, maar het moet geen geld kosten' . 75 De gemeente stelde
zich tevreden met een min of meer vrijblijvend (politie)toezicht en de bouw van
betonnen woningen ging om financiële reden niet door. B en W waren al lang blij
dat Practische Hulp haar werk wilde beginnen in de houten barakken die al van de
gemeente waren. Ook Practische Hulp is niet geslaagd in de reclassering van de
ontoelaatbare gezinnen aan de Greunsweg. Deze gezinnen werden min of meer aan
zichzelf overgelaten; van een systematische poging tot verheffing was geen sprake.
Achteraf kan men de vraag stellen of meer begeleiding van de gezinnen tot meer
succes zou hebben geleid. De woonprojecten waar een intensieve begeleiding van
de bewoners voorhanden was, zijn evenmin geslaagd. Zowel het Aster- en Zeeburgerdorp in Amsterdam als de controlewoningen in Den Haag hadden voortdurend met leegstand te kampen. En in een rapport van de Amsterdamse
Gemeentelijke Woningdienst werd over het Aster- en Zeeburgerdorp met enig
gevoel voor understatement opgemerkt: 'Het zou van zelfoverschatting getuigen en
in strijd zijn met de waarheid te verklaren, dat alle gezinnen, die hier verbleven, tot
goede en normale gezinnen zijn geworden'.76
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Ein unbekannter Ordo lectionum et
horarum der Universität Franeker (1647)
Thomas Elsmann
Lektionsverzeichnisse, Vorlesungsankündigungen und Schul- bzw. Universitätsgesetze - soweit diese auch inhaltliche Angaben zum Lehrstoff machen - bilden
einen gewichtigen Teil des Quellenmaterials für die Bildungsgeschichte, sofern
diese auch tatsächlich nach den gelehrten und gelernten Inhalten fragt und nicht
bloBe Strukturgeschichte bleibt. Lektionsindices geben Material an die Hand, das
es, möglicherweise über langere Zeiträume, erlaubt, die inhaltliche Entwicklung
einer Bildungsanstalt (Schule, Hohe Schule, Universität) nachzuvollziehen und mit
anderen Einrichtungen zu vergleichen.1
Diesen Möglichkeiten steht entgegen, daB die Überlieferungsdichte derartiger
Indices gelegentlich sehr gering ist: Für das 17. Jahrhundert war für die Universität
Groningen bisher lediglich ein Exemplar des Jahres 1647 bekannt,2 ein zweites
konnte in Polen (Danzig) nachgewiesen werden;3 für das Athenaeum in Harderwijk
ist ein Verzeichnis des Sommers 1646 überliefert;4 für die Universität Franeker
waren bisher Verzeichnisse der Jahre 1629, 1631 und 1683 nachweisbar.5
Die geringe Überlieferungsdichte derartiger Lektionsverzeichnisse hat verschiedene Ursachen: Sie waren Gebrauchsliteratur, meist in Form von Einblattdrucken,
die nur selten systematisch gesammelt wurden. Ihre Auflagenhöhe war sehr gering,
so daB sich im Verlaufe der Zeit ein hoher natürlicher Verlust ergab. Hinzu kommt
als wesentlicher Faktor, daB ein GroBteil der Universitäten nicht regelmäBig und
durchgehend Vorlesungsverzeichnisse publizieren lieB.6 Ganz im Gegenteil zu den
Akademischen Gymnasien und Hohen Schulen. Im Hinblick auf den calvinistischen Raum ist z.B. darauf hinzuweisen, daB für das Bremer Gymnasium Illustre
seit 1630 durchgehend Vorlesungsverzeichnisse überliefert sind, ähnliches gilt wenn auch abgeschwächt - für Herborn und das zumindest zeitweise reformiert
orientierte Akademische Gymnasium in Danzig. Die Funktion der Indices kann
dabei nur z.T. mit der von heutigen Vorlesungsverzeichnissen verglichen werden.
Natürlich informierten sie die Studenten über die angebotenen öffentlichen und privaten Vorlesungen, zugleich waren sie aber auch Mittel der AuBendarstellung und
Werbung um zukünftige Studenten. Nicht zu unterschlagen ist ein disziplinarischer
Aspekt, wie das Beispiel der Universität Basel belegt. Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts kannte die Universität, mit Ausnahme von vereinzelten Ankündigungen
durch Professoren oder die Fakultäten, keine Lektionsindices. 1666 beklagten sich
Teile des Basler Rates über die mangelnde Pflichterfüllung der Professoren. Um
einem drohenden Eingriff von auBen zuvorzukommen, beschloB die universitäre
Regenz eine schärfere Kontrolle über die Anzahl der realiter gehaltenen Vorlesungen. Als probates Mittel erwies sich die Einführung von Vorlesungsverzeichnissen. Sie sollten den Studenten anzeigen, was gelesen wurde, aber auch die
Professoren kontrollieren. Der Lektionsindex hatte also durchaus auch die Funktion
eines Rechenschaftsberichtes.7
Die geringe Anzahl von bekannten Lektionsindices macht Neuentdeckungen
De Vrije Fries, LXXVI (1996) 27-34
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umso interessanter und wertvoller. Der hier vorgestellte Ordo lectionum et horarum
der Universität Franeker befindet sich heute im Besitz der Akademiebibliothek Danzig, der Nachfolgeinstitution der vormaligen Danziger Rats- bzw.
Stadtbibliothek.8 Die Danziger Bibliothek verfiigt u.a. über beachtenswerte
Bestände zur Schul- und Universitätsgeschichte, die sich zum überwiegenden Teil
auf den deutschsprachigen Raum beziehen, aber gleichwohl auch Materialien
enthält, die für die Niederlande von Bedeutung sind. Zu nennen sind Schriften zu
den Schulen und Gymnasien in Breda (1646, 1647),9 Steenwijk (1642)10 und
Utrecht (1634)11 sowie die Lektionsverzeichnisse von Franeker (1647), Groningen
(1647)12 und Leiden (1624, 1708, 1715, 1754). Wesentlicher Fundort für die
Lektionsindices ist dabei der Sammelband unter der Bibliothekssignatur Ma 3982
2°, in dem sich u.a. die Verzeichnisse aus Franker und Groningen befinden, umgeben von Lehrplänen der Universitäten Frankfurt/Oder, Jena, Leiden, Leipzig und
Padua. Diese äuBerst rare und bemerkenswerte Anhäufung von Quellen zur
Universitätsgeschichte erklärt sich durch die Person des Vorbesitzers des entsprechenden Bandes. Das Exlibris verweist auf Valentin Schlieff (1680-1750),13 einem
der interessantesten und umtriebigsten Sammler in Danzig im 18. Jahrhundert.
Schlieff besuchte seit 1696 das Akademische Gymnasium der Stadt und trat
anschlieBend (1700) eine für einen Patriziersohn übliche Bildungsreise an, die nach
Deutschland, in die Niederlande und Frankreich führte und durch Studienaufhalte
in Halle und Paris ergänzt wurde. Schlieff visitierte während dieser Reise alle
gröBeren Bibliotheken und bemühte sich um die Bekanntschaft mit Gelehrten. Ein
Resultat war der Grandstock für eine umfangreiche Sammlung von Büchern und
Handschriften, seine Bibliothek von ca. 3.400 Banden gelangte nach seinem Tode
z.T. in den Besitz der Danziger Ratsbibliothek.
Schlieffs Reise ist ein Beleg für die Attraktivität, die die Niederlande um 1700 in
der intellektuellen res publica litteraria ausübten. Das gilt auch auf der Ebene der
Studierenden, auch wenn seit dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts allgemein ein
spürbarer Rückgang der Einschreibungen festzustellen ist. Die Universitäten in
Leiden und Franeker waren seit dem Ende des 16. Jahrhunderts Studienorte von
zunehmendem Interesse für Studenten aus dem Königreich Polen und Danzig.14 So
sind in Franeker 58 Inskribenten aus Danzig nachzuweisen, die sich - z.T. über den
Umweg über das Gymnasium Illustra in Bremen -15 zwischen 1585 und 1811 in
Friesland aufhielten.
Der Vorlesungsindex aus Franeker fällt in die Periode der Jahre zwischen ca.
1625 und 1655, in der die Universität ihren gröBten Zuspruch von Studenten
erfuhr.16 Bedingungen waren die regionale Randlage, die zugleich Sicherheit
bedeutete und deutsche, reformierte Studenten in den Zeiten des DreiBigjährigen
Krieges und dessen Epiloges anzog, sowie herausragende Wissenschaftier, die
Franeker als Studienort attraktiv erscheinen lieBen.
Der Ordo lectionum et horarum, gedrucht bei Edzard Balck, verzeichnet insgesamt 13 angekündigte Vorlesungen, die sich auf alle Fakultäten beziehen. Mit 13
Vorlesungen liegen die Angaben über den vergleichbaren in den Lektionsindices
von 1629 (12) und 1631 (11), gleichen aber von der Anzahl den Angaben des Jahres
1683.17 Eine detaillierte Analyse des Lektionsverzeichnisses gibt nachstehendes
Bild:
1. Guilielmus Cup (Willem Cup, 1604-1667, 1627 Dr. jur. in Leiden, 1634
Professor für Jurispsudenz und Philosophie in Harderwijk, seit 1647 in
Franeker):18 Auslegung der Institutiones.
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2. Petrus Moll (1596-1669, 1617 Student in Franeker, 1625 Dr. jur. in Franeker,
Rektor der Schule in Sneek, seit 1647 in Franeker Professor für Griechisch):19
Acta Apostolorum und Lektüre von Hesiodos, vermutlich der Erga.
3. Johannes Antonides van der Linden (1609-1664, 1625 Student in Leiden, 1629
Student in Franeker, 1630 Dr. med. in Franeker, Arzt in Amsterdam, seit 1639
Professor für Medizin in Franeker, seit 1651 in gleicher Funktion in Leiden):20
Fortsetzung der Naturkunde, Einführung in die Thoraxkunde.
4. Johannes Coccejus (1603-1669, Schuier am Paedagogeum in Bremen, Student
am Gymnasium Illustre in Bremen, 1626 Student in Franeker, 1630 Professor
für hebräische Sprache am Bremer Gymnasium Illustre, seit 1636 Professor
für hebräische Sprache in Franeker, 1637-1639 Professor für Griechisch,
1643-1650 Professor für Theologie, 1645-1646 Rektor, seit 1650 Professor für
Theologie in Leiden):21 Lektüre des prophetischen Buches Zacharias (enthält
im zweiten Teil eine jüngere Apokalypse eines unbekannten Verfassers) aus
dem AT zum Verstandnis des Hebräischen.
5. Johannes Cloppenburch (Johannes Cloppenburgh 1592-1652, Student in
Leiden, unternahm 1612-1614 eine umfassende Bildungsreise zu zahlreichen
Universitäten und Akademien in Deutschland, Frankreich und der Schweiz,
1616 in Aalburg, 1621 Prediger in Amsterdam, seit 1641 Professor der
Theologie in Harderwijk, seit 1643 in gleicher Funktion in Franeker):22
Fortsetzung der Lektüre der theologischen Loei.
6. Johannes Jacobus Wissenbach (1607-1665, Schuier in Dillenburg, Student an
der Hohen Schule Herborn, 1627 Student in Franeker, 1630 Student in
Groningen, 1634 juristische Promotion in Marburg, 1640-1643 auBerordentlicher Professor der Jurisprudenz in Franeker, seit 1643 ordentlicher
Professor, 1646, 1654 und 1662 Rektor):23 Auslegung der Digesten (Dejurisdictione, de regulis juris).
7. Arnoldus Verhel (1583-1664, Schuier in Amersfoort, 1616 Student in
Franeker, 1617 dort Dr. jur., seit 1618 auBerordentlicher Professor für
Philosophie, seit 1620 ordentlicher Professor für Philosophie):24 Erklärung des
zweiten Buches der aristotelischen Schrift De anima.
8. Dominicus Acronius a Buma (Dominicus Acronius a Bouma, 1611-1656, 1628
Student in Leiden, seit 1634 praeceptor in Harderwijk, dort auch Konrektor,
seit 1642 Rektor der Lateinschule in Steenwijk, seit 1647 Professor für
Eloquenz, Politik und Geschichte in Franeker):25 Kommentar zum ersten Buch
der taciteischen Annales.
9. Johannes Phocylides Holwarda (Johannes Fokkes van Holwerda, 1618-1651,
Schuier an der Lateinschule Franeker, 1632 dort Student, 1637 Promotion zum
Mag. art. in Franeker, dort 1640 Promotion, seit 1639 auBerordentlicher
Professor für Logik, ab 1647 ordentlicher Professor für Philosophie):26 Logik
und Physik.
10. Christianus Schotanus (Christianus Schotanus Sterringa, 1603-1671, Schuier
an der Lateinschule in Leeuwarden, 1621 Student in Franeker, seit 1639
Professor für Griechisch in Franeker, 1644 Rektor, 1646-1653 und 1654-1671
Professor für Theologie):27 Galaterbrief und Loei communis.
11. Bernardus Fullenius (ca. 1602-1657, 1621 Student in Franeker, seit 1629
Professor für orientalische Sprachen in Franeker, seit 1636 Professor für
Mathematik, 1640 und 1651 Rektor):28 Geodäsie (Erdvermessung).
12. Laurentius Banck Norcop. Gothus (Laurentius Banck, 1617-1662, geboren in
Norköpping/Schweden, 1640 Student in Leiden, 1641 in Franeker als Mag.
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art. bekam seit 1641 das Recht, eigene Privatvorlesungen abzuhalten, unternahm eine ausgedehnte Bildungsreise nach Frankreich, Spanien und Italien,
seit 1647 auBerordentlicher Professor für Jurisprudenz):29 Erklärung der
Bücher I und II der Institutiones.
13. Johannes Coccejus (cf. Nr. 4): Erklärung des Hebräerbiefes (Kapitel 8).
Die angebotenen Vorlesungen verteilen sich dabei wie folgt auf die Fakultäten,
wobei die Grenzen flieBend sind: Artes (fünf), Theologie (vier), Jurisprudenz (drei),
Medizin (eine). Das entspricht nicht in Gänze den präferierten Studienrichtungen,
die die Studenten in den Jahrzehnten um 1647 einschlugen, dabei ist jedoch nach
der jeweiligen Herkunft zu differenzieren. Für die aus Friesland stammenden
Studenten läBt sich eine Reihenfolge in der Präferenz von Artes - Jurisprudenz Theologie - Medizin nachweisen, für Studenten aus der übrigen Republik der
Vereinigten Niederlande Jurisprudenz - Artes - Theologie - Medizin, während
ausländische Studenten die Fakultäten in der Abfolge Jurisprudenz - Theologie Artes - Medizin favorisierten.30 Aus dem vorgestellten Index lassen sich Curricula
für die einzelnen Fakultäten erkennen, wobei auf einen weiteren, bemerkenswerten
Aspekt zu verweisen ist: Guilielmus Cup, Petrus Moll, Dominicus Acronius a
Buma, Johannes Phocylides Holwarda und Laurentius Banck traten im Jahre 1647
erstmals in Franeker ihr Amt an oder erfuhren eine Änderung der bisherigen
Tätigkeit innerhalb der Universität. Diese einschneidende Veränderung innerhalb
des Lehrkörpers kann als ausschlaggebender Faktor betrachtet werden, der zur
Drucklegung des Lektionsindex führte, um die tiefgehenden Erneuerungen nach
auBen zu dokumentieren.
Die Vorlesungen der Artesfakultät decken dabei ein breites Spektrum ab, wobei
die Lektüre von antiken Autoren zur Sprachvermittlung deutlich eine untergeordnete Rolle spielt. Eine gründliche Kenntnis der klassischen Sprachen wurde vorausgesetzt, Ort der Vermittlung war die vorbereitende Lateinschule. Die HesiodosLektüre, angekündigt von Petrus Moll, ist nicht ungewöhnlich, sie findet sich auch
in Curricula anderer akademischer oder höherer Schulen. In seiner wissenschaftlichen Publikationstätigkeit hat sich Moll nicht mit Hesiodos beschäftigt, er veröffentlichte 1600 allerdings eine kommentierte Version von Longos' Daphnis et
Chloe.31 Bumas Vorlesung über die taciteischen Annales stellt eine der wenigen
Nachrichten über den Geschichtsunterricht in Franeker dar. Die Nennung von
Tacitus ist dabei als AusfluB der im 16. Jahrhundert einsetzenden Tacitusrezeption
zu werten, die einerseits auf die methodische Entwicklung der Historiographie einwirkte, andererseits nationale Ausrichtungen in der Geschichtsschreibung beförderte.32 Im Bereich der Philosophie reicht das Spektrum von der aristotelischen
Philosophie bis zu naturwissenschaftlichen Ingredienzen. Verhel lieBt, ebenso wie
1629, De anima, nachdem er 1631 den Kursus anhand der Politik und der
Nikomachischen Ethik abgehalten hatte. Verhel gilt als Aristoteliker und zugleich
Anti-Cartesianer par excellence.33 Bis 1663 veröffentlichte er eine Reihe von
Studiën zu Aristoteles. Er verkörpert in seiner Person die Abwendung von der
Philosophierichtung, die in der Tradition des Franzosen Petrus Ramus (Pierre de la
Ramée, 1515-1572) stand. Der Ramismus fand seine wesentliche Verankerung in
den Schulen, weniger in den Universitäten, so spielte er in Groningen, Harderwijk
oder Leiden keine, oder nur eine untergeordnete Rolle.34 Franeker kommt hier eine
Sonderrolle zu, da hier - im Vergleich zu den genannten Universitäten - das ramistische System breitere Aufnahme fand.35 Ähnlich Verhel, zählt Holwarda zu den
Philosophen, die nicht von Ramus beeinfluBt wurden, er gilt in erster Linie als her-
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ausragender Astronom. Bemerkenswert ist die Ankündigung von Fullenius, eine
Vorlesung über Geodäsie abhalten zu wollen. Bisher waren lediglich biographische
Ausführungen vorhanden, in denen diese Vorlesung erwähnt wird, der Index von
1647 liefert den Beleg.37
Unter den Lehrenden der Theologie ragt zweifellos Johannes Coccejus heraus,
der mit der von ihm begründeten Föderaltheologie eine neue Phase der calvinistischen Theologie eingeleitet hatte.38 In Franeker verfaBte Coccejus sein dogmatisches Hauptwerk Summa doctrinae de foedere et testamento Dei explicata, das in
Teilen von William Ames (1576-1633) beeinfluBt war. Ames seinerseits, der von
1622 bis 1632 ebenfalls in Franeker die Theologie vertrat,39 verband die niederländisch-reformierte Theologie mit dem englischen Puritanismus. Cloppenburch und
Schotanus fallen im Vergleich zu Coccejus deutlich in ihrer Bedeutung für die
Wissenschaft ab, allerdings zählt Christianus Schotanus durch seine verschiedenen
Studiën zur friesischen Geschichte zu den bemerkswerten Historikern, die in der
Universität bzw. deren Umfeld zu finden sind.40
Die Jurisprudenz steht ganz unter dem EinfluB des römischen Rechts in Form des
Corpus luris Civilis. Ein GroBteil des von Cup, Wissenbach und Banck vermittelten Lehrstoffes wurde in gesammelten Disputationen und Dissertationen publiziert.41
Die medizinische Fakultät war in Franeker stets die personell kleinste,42 verfügte aber über eine Reihe von Gelehrten, die über die Universität wirksam und
einfluBreich waren. Neben Petrus Camper (1722-1789)43 ist ebenfalls Johannes
Antonides van der Linden zu nennen, der im 17. Jahrhundert an der Grenze zur
modernen Medizin und zu den modernen Naturwissenschaften steht.44 Van der
Linden, zeitweise Bibliothekar und Verwalter des hortus botanicus der
Universität,45 ist hier eher zu den Traditionalisten zu rechnen. Sein Oeuvre ist umfangreich. Es reicht von medizinischen Propaedeutika, über die Editionen von
Schriften antiker Ärzte (Hippokrates, Celsus) bis zu der Beschäftigung mit zeitgenössischen Medizinern. Van der Linden war die Entdeckung des menschlichen
Blutkreislaufes durch William Harvey (1578-1657) bekannt, allerdings war er sich
offensichtlich der Bedeutung dieser Erkenntnis nicht bewuBt, da er ihr in seinen
Werken lediglich eine randständige Rolle zugesteht.
Insgesamt gibt der Ordo lectionum et horarum des Jahres 1647 einen interessanten Einblick in die inhaltliche Ausgestaltung des universitären Unterrichts in
Franeker in der Mitte des 17. Jahrhunderts und ergänzt bzw. bestätigt andere vorhandene Hinweise (Publikationen, Disputationen, Dissertationen). Gleichzeitig vermag er die Lücke der bekannten Indices des 17. Jahrhunderts (1629, 1631 und
1683) auszufüllen.
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Pier Epes op it gastmiel fan prins Adel?
'It Fryske miei' (ca. 1650) as manifestaasje fan dinastyk famyljebesef

Ph.H. Breuker
It Frysk Museum hat sûnt lang in skilderij mei fjouwer pearen oan in itenstafel en
in Aldfryskeftich byskrift. It komt út in legaat oan it Frysk Genoatskip fan Freark
Dirks Fontein (1777-1843), en it is miskyn foaral bekend omdat it brûkt is foar de
manljusfiguer op de pinning dy't de Ljouwerter sositeit 'Door vrijheid en ijver' yn
1782 slaan liet ta oantinken oan de erkenning fan de Amerikaanske ûnôfhinklikheid
dat jiers troch de Fryske Steaten.
Op de kaart fan it Museum út 1962 wurdt it sa beskreaun: 'Schilderij, bekend
onder de naam van "de Friesche Maaltijd". Om een gedekte tafel, wel voorzien, zitten voor de tafel, een man en een vrouw. Achter de tafel eveneens een man en een
vrouw en rechts aan de korte kant van de tafel wederom een man en een vrouw.
Deze laatste vrouw is gekleed in een costuum van ± 1630. Iets meer op de achtergrond rechts een man en een vrouw en geheel links een bediende met kruik. Links
een open kast met balusters, waarin kruiken. Op de voorgrond een hondje een been
afkluivend. Rechts onder in twee regels in gotische letters (ik ferbetterje stilswijend
in pear lytse dingen): "Dio fryesche taefel wyer all tyden versyoen mey principaele riuchten/ op harre Kerstendeggen hallingen off frionne spreckinne." It is op doek,
95,5 by 131 sm. grut, en it wurdt datearre op likernôch 1630. Under it komôf wurdt
noch meidield: 'Oorspronkelijk afkomstig uit de in 1839 afgebroken Tjaerda-State,
te Rinsumageest.'
Oer dit skilderij hat al mannichien him de holle brutsen, en dat sûnder dat it ta in
diskusje ûnder elkoar of ta in communis opinio kommen is. Sa sweeft it noch altyd
yn de frije romte fan de ferbylding, net bûn oan tiid of plak. Dat komt ek omdat de
ûnderskate bydragen frijwat ferspraat en mear as ienris sels yn kranten publisearre
binne. Mar in oare oarsaak sil wêze dat der sa'n bytsje skilderijen binne dêr't it qua
soarte mei te ferlykjen is. It iennichste wêr't men (by alle ferskil yn kwaliteit fansels) oan tinkt is 'Claudius Civilis' fan Rembrandt, en mear is der eins yn Nederlân
ek net, neffens freonlike meidieling fan dr. E.J. Sluijter fan it Keunsthistoarysk
Ynstitút fan de Ryksuniversiteit te Leien. Foar de Deenske kening makken guodden
as Honthorst en Van Bijlaart wol ferlykbere stikken. 'Claudius Civilis,' dat foar it
Amsterdamske stedhûs makke waard, lit him yn syn funksje wol wat ferlykje mei
"It Fryske miei": sa't dat yn de Batavieremyte past, sa past dit yn de myte fan it
keninklike Fryslân, sa't ik besykje sil oannimlik te meitsjen.
My hat it skilderij al sûnt lang yntrigearre om it Frysk fan it byskrift, en myn niget
waard noch grutter doe't yn 1984 in santjinde-ieuske tekst foar it ljocht kaam, dêr't
dat byskrift in sin út is. Dy tekst is, sa't it hjit, in ôfskrift fan in ôfskrift troch sekretaris Obbe fan de 'principæle' oarkonde, dy't tekene wie troch Adel, de earste prins
fan Fryslân. Doe't ik ek noch in oantekening út 1775 oer de eigendomsskiednis fan
it skilderij fûn, ûntstie de niooglikheid om it teplak te bringen en in ynterpretaasje
te jaan. Dêr wie it yn de literatuer oant no ta net fan kommen, al die al bliken dat
De Vrije Fries, LXXVI (1996) 35-54
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Ofb. I. 'it Fryske miei' (Frysk Museum, ynv.nr. 865). In bettere ôfbylding stiet yn De Vrije
Fries fan 1913, doe't it skilderij helderder wie

J-J- Kalma yn in krantestik út 1951 de titel dêr't it skilderij ûnder bekend stie ('de
Friese maaltijd'), yn ferbân brocht hie mei de ferhalen oer Adels gastmielen sa't dy
yn sechstjinde- en santjinde-ieuske kroniken beskreaun wurde.
Ik jou myn ynterpretaasje graach foar in betteren. Tiid en fermidden fan ûntstean
meie no dan wol dúdliker wurden wêze, der is noch in soad yn de foarstelling sels
dat ûndúdlik bliuwt. Sa doar ik net sizze hok momint oft eins útbylde is, en ek wit
ik temin om noch wat oars as allinnich it krús dat de man linksfoar draacht, as in
bysûnder elemint ûnderskiede te kinnen. Miskyn dat stúdzje fan it genre fierderbnnge kin. Wat dat aspekt oangiet, nim ik graach oer wat dr. Sluijter my dêroer meidielde. 'Het is een nogal primitief geschilderd werk dat motieven bevat die op vele
16de- en 17de-eeuwse voorstellingen met rond een tafel geschaarde 'vrolijke gezelschappen' te zien zijn ( de oude vrouw midden achter is bijvoorbeeld het traditionele 'koppelaarster'-type, terwijl het paar naast haar, evenals het paar geheel rechts,
varianten zijn van de talloze amoureuze koppels op dergelijke schilderijen). Deze
motieven gaan merendeels terug op 16de-eeuwse taferelen van de braspartij van de
Verloren Zoon en aanverwante thema's (K. Renger, Lockere Gesellschaft. Zur Ikonographie des Verlorenen Sohnes und von Wirthausszenen in der Niederländischen
Malerie, Berlijn 1970). Dêr slút Kalma syn opmerking dat 'de neiging om elkaar
op zijn platfries' te kussen' oanwêzich is, alhiel by oan. Dat tútsjen ûntlient er oan
deselde passaazje yn de kroniken dêr't er ek de ferbining mei Adels gastmielen út
hellet.
Datearring
De datearring fan it skilderij wurdt suver altyd keppele oan in datearring fan de tiid
dat de klean yn 'e moade wienen dy't de lju oanhawwe. De fraach oft alle klean wol
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histoarysk west hawwe, wurdt net oan de oarder steld. Dat sil wol komme, omdat
de âldste klean (dêr't dy fraach it measte by op syn plak is) oerienstimme mei ôfbyldingen fan wat Winsemius en oaren ôfbyldzje as âlde Fryske dracht, wat al ier yn
de literatuer synjalearre wurdt. It probleem dat der in ferskil yn tiid is tusken de
klean fan de lju foar de tafel en fan de oaren of fan guon oaren wurdt sûnder neiere
argumintaasje wol opfette as in teken dat der in âlder skilderij west hawwe moat,
dêr't dit in - mear of minder wizige - kopy fan is. It feit dat it skilderij op doek is,

Ofb. 2. De kopy-Nicolai, makke foar De Kempenaer, ferbliuwplak ûnbekend, oernommen ú
de Catalogus der Portrettengalerij fan N. Ottema
wurdt net neamd, mar sil wol bydroegen hawwe ta it idee dat it in kopy is. Oare
middels ta datearjen as de klean wurde net brûkt, behalve troch Kalma, dy't lykas
sein ferbân leit mei hearskjende opfettingen yn de historiografy om 1600 hinne, en
Mol, dy't ek útgiet fan in historisearjende foarstelling, mar dan net út de santjinde
ieu, mar út de tiid fan de Romantyk.
De foarstelling
Om in yndruk te j aan fan de ûntwikkeling fan de opfettingen oangeande de datearring, kies ik derfoar om de ûnderskate datearringen yn chronologyske folchoarder
wer te j aan, foarsjoen fan taljochtsjend of oanfoljend kommentaar.
De âldste oantekening dy't ik fan it skilderij fûn ha, is fan de hân fan Jan de
Kempenaer (1711-1789), de bekende riedshear út it Hôf fan Fryslân dy't belangstelling hie foar Fryske taal en skiednis.1 Dy sil makke wêze doe't er it skilderij
kopiearje liet, en dat moat yn 1775 west hawwe, want út dat jier is in kopy fan de
hân fan S.R. Nicolai bekend, en doe ek makke De Kempenaer in protte fan de oantekens dêr't dy oer it skilderij ien fan is. De Kempenaer skriuwt oer it skilderij sels:
'In dat schilderij wort vertoont aan tafel zittende acht perzonen van distinctie uyt
Vrieslant van eene zeer merkelijke ouderdom en dus eenige honderden Jaren geleden geschilden.'2
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Dan folget de bekende fermelding yn it 'Berigt nopens de Inhoud der Medaille,
welke de Sociëteit 'door Vrijheid en IJver' te Leeuwarden, heeft doen slaan, ingevolge haar Request van den 8 Maij, en de gunstige declaratie daarop van de Ed.
Mog. Heeren Staaten van Friesland in dato den 16 dito Ao. 1782.' Oan de hân fan
skriuwen te sjen, is it opsteld troch de direkteur fan de sositeit, Wopke Wopkens.
Dat sil er wol dien hawwe yn 1782 of 1783.3 Oer de Fries op de peinje seit er: 'Aan
de voorkant van dezelve vertoont zich een Vries, naar den ouden en Caracteristicquen trant der Friesen gekleedt waar in gevolgt is, de afbeelding daar van voorkoomende op twee zeer oude en gelijktijdige schilderijen, verbeeldende eene
Friesche maaltijd; waarvan zoo veel men heeft kunnen nagaan het eene afkomstig
is uit de oud adelijke Familie der Emingaas, het andere uit die der Kamsteraas; en
beijden genoegzaam in deeze afbeeldinge overeenstemmende met de schetzen en
beschrijvingen, die daarvan worden gevonden bij Winsemius en Schotanus.' Wat de
Eminga's oangiet dy't hy neamt, dy dûke ek op as Eekhoff yn 1858 yn in gearkomste fan it Frysk Genoatskip mei in him troch Ottema makke ekstrakt út it hânskrift Holdinga foar 't ljocht komt om ferbân te lizzen mei de beide grypfûgelklauwen
dy't yndertiid by de ôfbraak (yn 1839 dus) yn in kistje yn 'e muorre fan Tjaerdastate
fûn wienen. Eekhoff hat ien fan dy beide klauwen nei de gearkomste meinommen.
Neffens Holdinga soe Willibrord trije Fryske famyljes mei dy klauwen fereare
hawwe as teken fan takomstige fruchtberens, en soenen dat de Eminga's, de
Tjaarda's en noch in tredde famylje west hawwe, dêr't de namme net mear fan
bekend wie, mar dat neffens syn frou de Harinxma's wêze soenen.4 Lykas bekend,

Ofb. 3. Stiendruktekening (1836) fan J.H. Matthijssenfan de kopy-Nicolai (tink om it
hûntsje), makke foar de saneamde Fryske doek fan Bruinsma (Gemeenteargyf Ljouwert).
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soe letter blike dat it mei dy klauwen om in mystifikaasje gong. Miskyn hinget it
ferhaal fan de Eminga's as eigeners fan ien fan de skilderijen mei dy mystifikaasje
gear. Mooglik hat Wopkens al dat ferhaal heard fan de lju fan wa't er it skilderij
ûnder eagen hân hat, de Van Asbeck'en, want Van Asbeck wie út de famylje fan de
Camstra's (fan Menaam).5
Aid en echt fynt sa'n fyftich jier letter ek A. van Halmael it skilderij, as er der in
minitieuze beskriuwing fan jout yn syn ferhaal 'Alyd Jarla,' dat yn 1508 spilet. In
argumint foar de datearring, ynterpretaasje of oars wat, sit net yn dy beskriuwing,
dat dy lit ik fierder mar gewurde.6
Ut de Catalogus librorum fan J. Brouwer út 1838 blykt dat der twivele wurdt oan
de oarspronklikens fan it skilderij ('zeer waarschijnlijk het origineel')- It wurdt dêr,
lykas Van Halmael dat docht, datearre op de sechstjinde ieu. J. Dirks, dy't yn 1863
in beskriuwing fan de peinje jout, seit oer it skilderij sels oars net as dat it 'oud en
belangrijk' is.7 Eekhoff dêrfoaroer datearret it op 1420.8 Blykber wie de opfetting
oer de datearring ûnderwilens algemien feroare, want yn de Gids by de grutte
Histoaryske utstalling fan 1877 wurdt it ek op de fyftjinde ieu datearre, lykas yn de
Catalogus fan it Frysk Museum út 1881, dêr't it, nei in grutte tinnen skûtel ('waarop de hoofdspijze bij de gastmalen der oude Friezen opgedischt werd' en dy't Joast
Halbertsma skonken hat) yn de ôfdieling 'Eetgereedschap' 'vermoedelijk eene
copie van eene oude schilderij uit de 15e eeuw' neamd wurdt.
Dy datearring waard yn 1897 ferbettere troch De Boer, doe't dy it wurd 'hallingen' yn de rymspreuken fan Bogerman ferklearre. Neffens him is it gjin kopy fan
in skilderij út de fyftjinde, mar fan ien út de sechstjinde ieu.9 Ek S. Wigersma Hsn.
datearret it skilderij op de sechstjinde ieu.10 Omdat de Fries op de peinje neffens de
linker manspersoan makke is, beheint er him yn syn beskriuwing fansels fierhinne
ta dy persoan. Hy datearret dy syn klean tusken 1470 en 1520: 'Dit kostuum is echter niet speciaal Friesch. Het komt ons voor de kleeding te zijn, welke omstreeks
1450 gedragen werd aan het weelderige Bourgondische hof, en die later overal, dus
ook in Friesland, is nagevolgd. Op een schilderijtje van ± 1470, in het Friesch
Museum, is Frank van Borsele, als Vliesridder, afgebeeld met soortgelijk rood
hoofddeksel. Op de geschilderde portretten en op de portretpenningen van omstreeks 1520 treft men deze kleeding aan.'11 Op grûn fan de doetiid 'wyer' yn it
byskrift beslút er dat it skilderij jonger is en makke waard doe't de foarstelling al út
de tiid wie. 'Dit verklaart,' sa ferfettet er, 'eenigszins het verschil in de afgebeelde
kleederdrachten. Alle voorgestelde personen dragen puntschoenen; dat wijst op de
15e eeuw. Het kleed van de rechtszittende etende dame is uit de 16e eeuw. Wij zijn
van meening dat de schilderij dateert uit de eerste helft der 16e eeuw.'
N.J. Waringa folget him yn syn stik yn de Leeuwarder Courant fan 9 septimber
1933 suver wurdlik, sûnder dat der lykwols by te sizzen. Hy jout ek noch wol wat
nijs, omdat er ek de frouljusfiguer rjochts foar de tafel beskriuwt, mar dat basearret
er op in lezing ein oktober 1931 foar it Frysk Genoatskip fan Hubert Stierling.12
Grif omdat dy 1520 as ein fan de dracht fan de man en de frou foar de tafel neamt,
komt Waringa ek ta in datearring op it begjin fan de sechstjinde ieu. Hy skriuwt:
'Een breede gordel met gouden klokjes is om het midden geslagen, terwijl verticale banden, uit gouden platen bestaande, den rag versieren. Deze dracht, welke tot
ongev. 1520 duurde, vertoont Italiaanschen invloed. Zij was ook in Oost- en NoordFriesland inheemsch.' Nei oanlieding fan de bargekop op de tafel hellet Waringa
noch de beskriuwing fan de Fryske petiele fan C.G. van Burmania út 1614? (1619
skriuwt er) oan, sûnder dat er dêr fierders bepaalde konklúzjes oan ferbynt.
Stierling sels datearret yn syn boekpublikaasje oer it ûnderwerp, dy't fan 1935 is, it
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Ofb. 4. 'De schierstins te Baerderadeel,' tekene yn 1722/3 troch J. Stellingwerf. Op dizze
tekening is better as op de bekende útwurking dy't der yn 1723 fan makke waard te sjen dat
de stins op in wier stien hat. Op dy útwurking hjit er 'Walta Stins te Bosum' (Printekabinet,
Ryksuniversiteit Leiden).
skilderij tsjin it jier 1600, al is alteast in part fan de klaaiïng neffens him folie âlder.
Hy leit wat dat oangiet neist 16de-ieuske Fryske ôfbyldingen ek ferbân mei
Midsieuske út Italië en Frankryk. Mar oars wiist er oerienkomsten oan tusken
ôfbyldingen by Cornelius Kempius (1588) en de froulju links achter de tafel en foar
de tafel, en seit dêrfan dat dy grif net tafallich binne. Ek dêre - sa foegje ik deroan
ta - hawwe de antike lju allegearre puntskuon. Mar wat Stierling net neamt, is dat
Kempius wolris weromgean kinne soe op de gravueres dy't Otto Friderici tusken
1580 en 1583 út it East-Fryske Manninga-boek (ca. 1560) makke hie. Ik kom dêr
fuort noch op. Alder materiaal as Kempius en it skilderij om de eardere klaaiïng út
ús Fryslân mei te rekonstruearjen, hat Stierling net, sa't er útdruklik seit. Men hie
dêrom ferwachtsje meien dat er likegoed by Kempius as by it skilderij in fraachteken set hie, as it derom giet om út te meitsjen wat ea yn Fryslân droegen is.
It midden tusken De Boer, Wigersma en Waringa oan de iene kant, en Stierling
oan de oare hâldt N. Ottema, as dy yn 1949 yn syn histoarysk oersjoch fan Fryske
klaaiïnge it skilderij op likernôch 1550 datearret. Hy komt fêst op dat jiertal trochdat er it ferskil yn moade tusken de beide lju op de foargrûn en de oaren ynterpretearret as in leeftydsferskil.13
In nij lûd lit J.J. Kalma yn 1951 hearre.14 Oant dan ta waard altyd (alteast sûnt
Brouwer) praat of suggerearre dat it skilderij in kopy wêze soe, mar Kalma datearret it op likernôch 1620 en komt dêrmei út op in tiid dêr't it skilderij (dat op doek
is) sels út datearje moat. Hy docht dat op twa grûnen. Yn it earste plak binne dat de
(grif mûnling meidielde) oanwizingen fan dr. A. Wassenbergh oer de âlderdom fan
ferskillende eleminten: 'De vreemde puntschoenen van de mannen en vrouwen zijn
ongetwijfeld oud. Oud is eveneens de Bourgondische dracht van de man met de
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hoorn links. Misschien moet de tresoir met de schenkkannen links ook tot de 'oude'
bestanddelen van de schilderij gerekend worden. Daarnaast zijn er echter verschillende zaken, die aan later tijden herinneren. De opstelling van de groep en de tafelinrichting is 17de-eeuws. Het zoutvaatje met een ei erop komt ook voor op een
schilderij van F.P. Grebber van 1618 (aanwezig te Haarlem). De tinnen schotels en
borden kunnen ook 17de-eeuws zijn. In de 16de eeuw gebruikte men nog dikwijls
houten bordjes of plakken brood. De vergelijking is overigens niet gemakkelijk,
want schilderijen, die gewone maaltijden voorstellen zijn in de 16de eeuw of daarvoor hoogst zeldzaam. De kleding van de vrouw rechts wijst eveneens op de 17de
eeuw. De andere vrouwen hebben de uit Corn. Kempius boek De origine, de situ
etc. (1588) bekende zilverdracht met de (wat er neamt yn termen dy't grif oan
Stierling ûntliend binne) 'scherssoen' [dat binne de lange stripen fan de frou foar de
tafel] of 'esschart' met bellen.' Kalma sjocht dus blykber trije tiidslagen: fyftjindeieuske (de puntskuon, de man links mei de hoarn en miskyn de kast), sechstjindeieuske (de lju efter de tafel en foar't neist ek de frou rjochts foar de tafel, dy't er
fierder net neamt) en santjinde-ieuske (tafelskikking, tafelynrjochting, tafelark en
de frou rjochtsefter). Kalma syn datearringen wurde befestige en oanfolle troch
meidielingen fan dr. E.J. Sluijter en mefr. drs. G. Arnolli (Frysk Museum). Sy wize
der beide op dat de mouwen fan de frou rjochtsachter om 1630 yn de moade wienen, en dat har hoed semi-sechstjinde-ieusk is. Decolletee en liif binne neffens
Sluijter sels fan ca. 1660. Mefrou Arnolli wiist noch op de santjinde-ieuske werjefte fan de (satinen) stof. De man mei de hoed dy't achter de tafel sit is neffens
Sluijter útdost yn in type klaaiïng dat yn de jierren tweintich fan de santjinde ieu
brûkt waard om figueren út it ferline mei oan te tsjutten. It hege gesichtspunt is fierder neffens him sechstjinde-ieusk en de ynrjochting fan de achterwand en - yn ôfwiking fan Kalma - it buffet links santjinde-ieusk.15
De twadde grûnslach fan Kalma syn datearring is de konneksje mei de skiedskriuwing om 1600. Stierling hie dy ek al lein, mar net mei safolle wurden útsprutsen. Kalma tinkt yn dat ferbân oan 'de verschillende 16de-eeuwse kronieken en ook
aan de 17de-eeuwse van Winsemius en Schotanus,' en neamt ek Burmania syn
sprekwurdesamling. Sjocht men wat krekter nei de ûnderlinge ferhâlding tusken dy
kroniken foar wat de útbylding fan de mear of minder sabeare antike adellike
Fryske dracht oangiet, dan docht bliken dat Winsemius yn syn Chronique fan 1622
kopyen jout fan de kostúms yn Ubbo Emmius' Rerum Frisicarum Historia (1616,
boek II), en dat dy wer sterk lykje op de eardere klaaiïnge dy't Kempius yn 1588
foar eallju jout. De oerienkomst tusken Kempius en Emmius soe wolris in oanwizing wêze kinne foar de Onderstelling dat net allinnich Emmius, mar ek Kempius
fia de gravueres fan Otto Friderici op it Manninga-boek weromgiet. Yn alle gefallen seit Kempius sels dat de lange stripen goud mei edelstiennen (sa't er dêr sels in
frou mei ofbyldet, en sa't de frou foar de tafel ek op 'e klean hat) Eastfrysk is. 16 Op
Emmius of Kempius geane op har bar wer guodden fan de printen werom yn
Hamconius' Verthoninge der coninghen, bisschoppen ... van Vrieslant (1617) en syn
Frisia (1620 en werprintingen út de jierren tweintich), mar wat Hamconius yn it
bysûnder it neamen wurdich makket, is dat allinnich by him ien fan dy lju in drinkhoarn hat, wol net om de hals, lykas op it skilderij, mar yn de hân.17 Dat is Adel, de
soan fan de Fryske stamheit Friso. Omdat op it skilderij de man mei de drinkhoarn
ek Adel is (sa't hjirnei ûnder 'It byskrift' noch blike sil), kin it net misse of it skilderij giet foar wat de man linksfoar oangiet, op ien fan de beide yllustrearre útjeften fan Hamconius werom ('1617 of 1620 en werprintingen).18
En wêr soenen de trije skûtels weikomme? Dy komme foar it earst foar yn de
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sadalik ûnder 'It byskrift' te neamen tekst fan Adel en yn it ôfskrift fan Gabbema.
Hamconius (1609) hat mar ien, sa't Kalma al opmurk, de 'Patella Frisica', en dat
hat er ek noch yn de útjeften mei ôfbyldingen (1617, 1620), en by Burmania (1614
en 1641) is it nei alle gedachten ek mar ien. Ek dy hat it oer de Fryske petiele, dêr't
fan sein wurdt dat dy út trettjin gerjochten bestiet, mar oft dy oer mear as ien skûtel ferdield waarden, lit er him net oer út.19 Burmania sels yn 1614 en syn ûnbekende besoarger út 1641 hawwe blykber noch net fan dy trije skûtels ôfwitten, dat
ik hâld it der mar op dat se yn de tekst fan Adel in lettere fariant op syn petiele
binne. It is nammentlik wol dúdlik dat der in nau ferbân bestiet tusken de gerjochten dy't yn de tekst fan Adel neamd wurde, en dy't Burmania opneamt. Sa is de
folchoarder fan de gerjochten op de earste skûtel deselde as by Burmania, al is it
oantal gjin trettjin mar seis. Op de beide oare skûtels yn de tekst fan Adel lizze gerjochten dy't Burmania net jout, op ien nei (de skieppebout).
Ek al miene Elzinga en Karstkarel yn 1983 dat it skilderij 'waarschijnlijk uit de
16de eeuw' datearret, en hâldt Mol it yn 1994 op in Romantyske foarstelling20, oan
de begjin-santjinde-ieuske datearring fan Kalma liket net folie ôf of ta te dwaan.
Heechstens is it noch wat letter yn de santjinde ieu makke, om 1650 hinne miskyn
noch wol. De ynvintariskaart fan it Frysk Museum sil mei syn ca. 1630 dan ek net
safier mis wêze. Oan de oare kant stiet wol fêst dat it frij fier foar 1775 makke wêze
moat, omdat De Kempenaer it ommers al foar hiel âld hâldt. Dat wiist dan dochs op
syn minst wol op in datearring foar likernôch 1680.
It byskrift
It byskrift kin opfette wurde as in ferdúdliking by de foarstelling.21 It sjocht der net
nei út dat it der letter by skildere is, dat ik gean derfan út dat it der op set is doe't it
skilderij makke waard. Wol liket de taal âlder, mar dat is dochs foar 't neist allinnich mar skyn. Op makwurk wize de meartallen '-deggen' mei syn -e, en de al sa
nuvere útgong fan 'spreckinne.'22
De goatyske letters dêr't de tekst yn skreaun is, sille suggerearje moatte dat de
foarstelling fyftjinde-ieusk (of âlder) is. Se binne te ferlykjen mei dy op it fyftjinde-ieuske portret fan Skerne Wibe, dy't ek foar santjinde-ieuske tafoegingen holden
wurde. Ek de taal mei Aldfryske foarmen as 'dio' en 'hallingen' wiist nei de
Midsieuwen, al kinne se op harsels wol ûntliend wêze oan de sechstjinde-ieuske
rymspreuken fan Bogerman, dêr't se beide yn foarkomme.
De tekst sels stiet frijwol wurdlik gelyk ek yn de sprekwurdesamling fan S.A.
Gabbema, en yn in kopy fan in sabeare oarkonde fan Adel, tekene troch syn soan
en sekretaris Obbe, dy't ynbûn is by in eksimplaar fan de edysje-1681 fan de
Friesche Rymlerye fan Gysbert lapix. De bân fan dat eksimplaar is út de tiid fan
ferskinen fan de edysje. It mist net: it byskrift is ûntliend oan dy sabeare oarkonde,
of dy oarkonde is by it skilderij makke, mar dat komt beide suver op itselde del.
Neffens dy 'oarkonde' stelde Adel, de twadde prins fan Fryslân, yn it jier 236 foar
Kristus 'onder sijn lanslioe dij friiske schutel meij dij hoorn ijn.' Op dy meidieling
folget dan suver wurdlik wat ek op it skilderij stiet: 'Dij frieske tafel wier altijt versioen op hare karsten dagen in bruloft bij ijen Comsten meij trije principæle geriuechten in den hienje vrije Oonspreke.' De man mei de drinkhoarn is dus, sa meie
wy no wol sizze, Adel. Dêrnei folget in opjefte fan wat der op tafel stie (dat wurdt
de Fryske skûtel neamd), en ek dat komt oerien mei wat op it skilderij te sjen is, en
ta beslút wurdt noch meidield dat der nei iten twaresom in healkanne bier út de
Fryske hoarn dronken waard.23
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Ofb. 5. Prins Adel, ôfbylding út Martinus
Hamconius syn 'Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus', Frjentsjer 1620

ADEL

PRINCEPS

FRISIÆ
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By makwurk út de santjinde ieu wurdt wol gauris oan S.A. Gabbema tocht. Der
liket hjir ek wol reden om dat te dwaan, want de niiskrekt neamde tekst fan
Gabbema liket my in ôfskrift fan de 'oarkonde' fan Adel/Obbe ta.24 Yn syn Verhaal
van de stad Leeuwaarden doelt er mooglik op dat ôfskrift as er skriuwt dat de
Fryske skûtel bestiet út fjirtjin gerjochten, en net út trettjin, sa't 'grijze boeken'
sizze. Ek yn de ôfskreaune tekst binne it trettjin, mar troch in ôfskriuwfout komt it
oantal gerjochten op fjirtjin as men trochtelt. Boppedat hat Gabbema argaïsearjend
Frysk skreaun, yn in akademysk loffers út 1649.25 Dat liket dus mooglik foar de
ûnderstelling te pleitsjen dat hy efter it skilderij sitten hat, mar dertsjin soe pleitsje
kinne dat er net leaude dat Adel de gastmielen mei Fryske skûtel en Fryske hoarn
ynsteld hawwe soe. Hy tocht earder dat de hoarn mei de Denen en de Noaren yn
Fryslân kommen is. 26 Der is noch in oaren dy't doedestiids mei sabeare âlde stikken pielde, en dat is Pibo van Albada. Sipma hat yn syn Oudfriesche oorkonden in
stik opnommen út 1424, dat er foar makwurk fan omendeby 1600 hâldt.27 It is allinnich mar oerlevere yn in ôfskrift fan Albada, dat dy neffens eigen datearring yn
1633 makke hat. It soe dêrom ek wol fan Albada sels wêze kinne. Om de taalfoarmen kinne dy sabeare oarkonde en it stik fan Adel (dat ek in soarte fan oarkonde is)
hiel goed fan deselde skriuwer wêze. Ek yn de oarkonde út '1424' steane nuvere
taaloptinksels en staveringen.28 De ferbylding gong wol faker mei Albada op 'e
loop, as hy it teminsten west hat dy't Van der Lely de net thús te bringen wapens
meitsje litten hat yn de mistsjelk dy't Oldenhof mei de Albada's yn ferbân bringt.
Soenen dat miskyn deselde wapens wêze dy't yn it stik út '1424' beskreaun wurde?
Der is út likernôch deselde tiid (1627) ek noch in Albadatsjelk, makke fan in cuppa
út 'e sechstjinde ieu, mei in ôfbylding fan it léste Peaskemiel.29 Dat ik lykwols yn
it bysûnder yn dit gefal oan Albada tink, is omdat er in goeie kunde fan Gerlant
Liauckama wie, en ik hâld it derop dat dy fan it skilderij ôf witten hat, sa't hjirnei
noch bliken dwaan sil. Hy wie nammentlik yn 1641 tsjûge by it opmeitsjen fan har
testamint op Minnemahûs te Ljouwert.30 Wannear't er stoarn is, wit ik net, mar hy
moat om 1575 hinne berne wêze. It wie in soan fan Hette van Albada (ca. 1516-
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1587), dy't grytman fan Raarderhim west hie.
Ek soe Burmania (ca. 1570-1634), de auteur fan de sprekwurden, noch neamd
wurde kinne, dy't - net foar 1625 - troch in twadde houlik in sweager waard fan
Skelte Aebinga. Mar it bliuwt fansels mar rieden. Fêst liket te stean dat de 'inventor ien west hat dy't Hamconius (1617, 1620 of letter) en Burmania's sprekwurden,
itsij yn it hânskrift fan 1614, itsij yn de edysje fan 1641 brûkt hat.
Eigendomsskiednis
Om te begjinnen, neam ik wat my bekend is oer wa't nei De Kempenaer eigener fan
de kopy út 1775 west hawwe. Foar 't neist is it deselde kopy dy't as skilderij ûnder
nr. 52 yn de Lijst van Friesche oudheden, opmakke fan 1827 ôf troch it Frysk
Genoatskip, neamd wurdt as eigendom fan mr. D. Suringar te Beetstersweach.
Wêr't dy kopy no is, wit ik net, mar yn alle gefallen al yn 1931 hat Nanne Ottema
him yn besit en dy hat him yn 1949 ek ôfbylde yn syn oersjoch fan de kostúmútstalling yn it Coulonhûs. Yn 1951 hong er dêr noch, sa't meidield wurdt troch J.J.
Kalma.31 Dy seit derby dat de kopy folie lytser wie as it oare skilderij, dat doe op
de direkteurskeamer yn it Frysk Museum hong. Lykas Stierling (1935) wiist hy
derop dat it byskrift ôfwykt, want op de kopy stiet 'trije riuchten' ynstee fan 'principaele riuchten.'
Dan neam ik dat Stierling it deroer hat dat it skilderij, dêr't it hjir oer giet en dat
sûnt Kalma wol foar it oariginele te halden is, 'angeblich eine alte Kopie eines in
unbekannter Arnhemer Privatbesitz befindlichen Originals ist.' Hoe't er by Arnhim
komt, wit ik net.
De eigendomsskiednis fan it oarspronklike skilderij is goed te folgjen. Dat komt
trochdat De Kempenaer dit skriuwt: 'Ballingen. Ick hebbe een familie-schilderij
laten copieren uyt het originele dat gekomen is uyt Tjaarda huys te Rinsumageest
laast bewoont van Jr. Menno van Burmania en van daar aangeerft aan zijne suster
Mari Sixma van Andla de laaste vrou van de voorzittende Raadsheer Sixma. Nu in
eijgendom aan den baron Asbeek nomine uxoris te Wirdum.' Dat wie yn 1775.
Neitiid, sa skriuwt Dirks (1863), kaam it yn besit fan W. Wopkens, dy't it by syn
ferstjerren neiliet oan ds. Jan Brouwer. Oft dat wier is, fait te betwiveljen, want
Wopkens sels seit net dat it skilderij yn syn besit is, en dêr komt by dat it wis is dat
Petrus Wierdsma (1729-1811) it hân hat. It stiet yn de Catalogus út 1813 fan de feiling fan syn boeken ûnder de rubryk 'skilderijen' as nûmer 28 sa omskreaun:
'Onbekend [dat slacht op de skilder], een zeldzaam stuk, verbeeldende een Maaltijd
der oude Vriesche Adel, op Hoogtijden.' Stierling (1935) jout boppedat op wat er
op de efterkant fan it kopy-skilderij fan Nicolai ûntsiferje koe, en dat is dit: 'Dit
stuk is geplaatst geweest onder de Familie-pourtraiten op Tjaerda huys te
Rinsumageest en behoort toe aan de Vroedsman en notaris P. Wierdsma te
Leeuwarden en is gecopierd door ... Nicolai 1785 (?)' Ik achtsje it dêrom mooglik
dat it net lang nei 1775 rjochtstreeks, sûnder Wopkens as tuskenstasjon, fan Asbeek
nei Wierdsma gongen is. 32 Dirks (1863) seit wol dat it yn 1782 op Tjaerdastate
hong, mar wêr't er dat wei hat, stiet der net by. It leit yn de reden om te tinken dat
er him lykas dúdlik by oare ynformaasje dy't er jout, ek yn dit gefal op de stikken
fan de sositeit basearret, mar dêr stiet dat net yn, en dat seit De Kempenaer ek net.
Oan in eksimplaar fan de Catalogus fan de feiling fan Brouwer syn biblioteek
ûntlient Dirks fierder dan noch dat it foar 92 gûne kocht waard troch Fontein. Dat
bedrach stiet ek byskreaun yn it eksimplaar fan dy Catalogus (1838) dat yn novimber 1995 troch antikwariaat De Tille te Ljouwert feild waard. Fontein legatearre it
yn 1843 oan it Genoatskip, en sa komt it dat it no yn it Frysk Museum is. It is wol
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dúdlik dat Dirks it fijne der net mear fan ôf witten hat, en dat er ôfgongen is op
rekonstruksje. Hy lit útkomme dat er twivelt oan it bestean fan de 'twee zeer oude,
gelijktijdig gemaakte en gelijke' skilderijen dy't yn it al oanhelle stik fan Wopkens
neamd wurde, want hy printet 'twee' skean en set in fraachteken achter it 'gelijke.'
Ik nim dêrom oan dat er oars net kinnen hat as it skilderij en de (justjes ôfwikende)
kopy út 1775.33 Letter is der nea wer sprake fan twa âlde skilderijen, dat ik hâld it
der mar op dat it altyd ûndúdlik bliuwe sil oft dy der ea west hawwe.
Fan it oarspronklike skilderij is de âldst bekende eigener dus Menno van
Burmania (1687-1749). No kaam my, doe't ik dat lies, dy namme bekend foar, en
dat dienen ek de oaren dy't De Kempenaer neamt. Dy Burmania hie nammentlik
oan de ein fan syn libben in proses oer it fidei-commissaire erfskip fan it Boazumer
hearskip Pier Epes Walta mei Georg Maurits van Asbeck, dy't as folmacht fungearre foar syn skoanmem, Maria Allegonda van Camstra, de widdo fan Balthasar
van Ewsum op Lulema te Warfhuzen. Hy ferlear dat proses, en omdat er ûnderwilens stoarn wie, moast syn suster Hiske Maria dy't syn erfgenamt wie en dy't troud
wie mei Ulbe Ulbes Sixma van Andla, it spul oerdrage oan Van Asbeck. Sa bedarre dat om 1800 hinne yn hannen fan Watse Wytse van Asbeck te Ljouwert.34
Burmania op syn bar hie it fia syn frou, Andrisa Lucia van Camstra, erfd fan
Lambert Frederik van Bronkhorst (1650-1717), dy't op Waltastate te Boazum
wenne (mar ek in hûs yn Ljouwert hie).35
Om alles nochris op in rychje te setten: oant 1730 wienen Bronkhorst'en eigener
fan it fidei commis, fan 1731 oant 1747 Burmania, fan 1748 oant 1774 mefrou Van
Ewsum, en sûnt 1775 mefrou Van Asbeck.36 Datselde of it oare jiers ferfearen de
Van Asbeck'en nei Ljouwert, sadat it gjin tafal hoecht te wezen dat De Kempenaer
krekt doe it skilderij kopiearje liet. Miskyn hie it oant 1775 ta ek wol op Lulema yn
Warfhuzen west.37 Dat de fererving fan it skilderij oer deselde skiven gongen is, kin
hast net misse, omdat neffens in prosesstik út 1750 skilderijen diel fan it fidei commis útmakken.
Ynterpretaasje
Kalma is de iennichste dy't net folstiet mei de meidieling dat it skilderij in Frysk
miei útbyldet (sa't it byskrift ek al seit). Hy tinkt oan in adellike opdrachtjouwer
dy't niget oan it ferline hie en dy't oansluting socht by de ferhalen oer de gastmielen dy't Adel, de soan fan de Fryske stamheit Friso, ynsteld hawwe soe. Hy neamt
yn dat ferbân ek de sichtbere 'neiging om elkaar 'op zijn platfries' te kussen.'
Hy hâldt it skilderij foar in histoarjestik, alteast foar in historisearjend stik. Ta dat
ynsjoch wie ek Wigersma al kommen, mar Waringa en Ottema tochten noch wer
oan in kontemporêne ôfbylding, en dat ek nei Kalma de ûnwissichheid noch altyd
bestiet, blykt klear út de kaart fan it Frysk Museum út 1962, dêr't wat dit oangiet
eins alles sa'n bytsje yn it midden litten wurdt.
Dochs kin it tinkt my net mear misse of it skilderij is antikisearjend fan aard en
moat rekkene wurde ta it genre fan de histoarjestikken. Mocht tocht wurde dat it
dan om in útbylding fan in eardere tastân giet, dan leau ik dat dat in misfetting fan
it wêze soe. Dêrfoar binne hjir fansels de santjinde-ieuske eleminten ek te neidruklik oanwêzich, mar histoarjestikken yn it algemien hawwe ommers ek faak allegoaryske taspilingen op de aktuele sitewaasje. Ik soe de foarstelling dêrom opfetsje
wolle as in útbylding fan in as oerâld oanfielde Fryske tradysje, dêr't guodden fan
de ôfbylde figueren har (mooglik fia har foarâlden) diel fan fiele. Wat dat yn in
Aldfryske tradysje stean oanbelanget, dêr binne út de santjinde-ieuske literatuer út
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Fryslân in soad foarbylden fan te jaan. It wemelt om 1650 hinne fan manlju dy't yn
de tradysje fan Redbad set wurde en fan froulju út Reonixa har neiteam, en dat is
ek al sa by Starter.38
Binne der eleminten yn it skilderij dy't de betsjutting neier bepale litte? Dy sille
der sûnder mis wol wêze, mar ik sjoch dochs oars net as it krús dat de man links
foar de tafel om hat. Miskyn soe ek de wittenskip watfoar momint oft útbylde is,
helpe kinne, mar fierder as de yndruk dat de man mei de hoed dy't achter de tafel
sit, de jonge winkt om (nochris?) drank te heljen, kom ik net. Wat betsjut, om ris
wat te neamen, de hâlding fan de frou foar de tafel? Makket dy in gebaar nei de man
links? Is de yndruk goed dat de fjouwer pearen op harsels binne, sûnder dat der fan
in sintraal momint sprake is? It krús lykwols liket in krús fan de Dútske Oarder, en
yn dat getal moat de fraach steld wurde oft by dat krús net tocht wurde moat oan
de Fryske steedhâlders, te sizzen oan Hindrik Casimir en Willem Frederik dy't yn
de Republyk lânskommandeur fan de Dútske Oarder wienen en sa'n krús droegen.39 Sjoch dêrfoar it omslach. Net dat ik tink dat ien fan de steedhâlders sels yn
dy figuer meispilet, mar it wol my wol oan dat ien om 1650 hinne Adel as prins fan
Fryslân útbyldet en dan op de ien of oare wize oan de eigentiidske 'foarst' tinkt,
seker as der lykas yn dit gefal reden is om oan te nimmen dat it skilderij ûntstien is
yn in Ljouwerter fermidden dêr't de steedhâlder diel fan útmakke.
Dat fermidden hâld ik op grûn fan de eigendomsskiednis nammentlik foar de
besitters fan it fidei commis fan Pier Epes. Tusken 1620 en 1680, om dy grinzen no
mar oan te halden, wie dat yn besit fan: Skelte Skeltes Aebinga (1588-1666), dy't
yn 1615 troude mei Hylck Wytsesdr. Cammingha (stoarn yn 1621) en yn 1632 (op
Liauckama yn Seisbierrum) wertroude mei Andrisa Lucia van Bronkhorst (1604/51666) en dy't mei Frans van Donia gong foar de rykste ealman yn Fryslân40; dan
fan dy syn dochter Juliana (of Jel) Catharina van Aebinga (1619-1674/'78) en doe
fan dy har soan Lambert Frederik van Bronkhorst (1650-1717).41 Se wennen meast
yn Ljouwert. Gerlant Liauckama (1568-1652), de mem fan Skelte Skeltes, kaam yn
1635 op it Minnemahûs te Ljouwert. Beppesizzer Jel wie dêr faak, want dat wie har
eachapel.42 It hûs wie fan de Liauckama's, en de beppe wie der opgroeid en foar 't
neist ek wol berne.43 Skelte Aebinga hie neist Aebinga te Hijum in hûs op de Iewâl
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Ofb. 6. Ferienfâldige werjefte fan it portret
fan Fokel van Walta troch Adriaan van
Cronenburg (Frysk Museum Ljouwert).
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Ofb. 7. De sulveren beker fan Pier Bosum
en synfrou Bauck Unia út 1508 (Frysk
Museum, Ljouwert).
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te Ljouwert en Jel, doe't se yn 1648 troude, kaam op Dekamahûs yn de Grutte
Tsjerkstrjitte te wenjen.44 Jel wie tige befreone mei Eelkje van Bouricius, it middelpunt fan it keunstsinnich fermidden yn Ljouwert.45 Dat fermidden makke de
steedhâlder diel fan út. De measten fan de lju dy't hjir neamd wurde, komme dan
ek foar yn de deiboeken fan Willem Freark. Skelte Aebinga bygelyks iet geregeld
mei oare roomske eallju by de steedhâlder en Albertina Agnes hierde nei de dea fan
Jel Aebinga Dekamahûs in pear jier om yn te wenjen.46 Sa is it tinkber dat yn dit
Aebingafermidden in ferbining lein is mei de eigentiidske 'foarst' om de figuer
rjochtsfoar ek as in foarst te typearjen.
Wa fan har, sa is dan de fraach, soenen dan eventueel útbylde wêze? De earste
dêr't men oan tinkt is de frou rjochtsefter, omdat ûnder de acht figueren fan har
allinnich ûndersteld wurde kin dat se klaaid is neffens de tiid dat it skilderij makke
waard. De hoed mei plommen makket miskyn dat dat oant op in hichte alteast ek
jildt foar de man yn it midden efter de tafel. As Pibo Albada mei it skilderij anneks
west hawwe soe, dan fait de frou fan de lêstneamde Bronkhorst grif ôf, mar dat
docht se om har leeftyd oars ek al. De frou rjochtsefter is ommers foar't neist net
âlder as tritich jier, en dan komme allinnich Andrisa Bronkhorst of har styfdochter
Jel Aebinga yn 'e beneaming. Yn it iene gefal soe it skilderij - steld dat ien fan har
derop stiet - fan likernôch 1635 wêze moatte, yn it oare fan likernôch 1650. Mar as
it in famyljetradysje útbyldzje moat (wat ik dus foar mooglik hâld), dan soe men
ferwachtsje kinne dat ek de âlden fan de bewuste frou derop steane. Yn dat gefal
fait Andrisa ôf, alteast foar de jonge frou rjochtsefter. As dat dan Jel wêze soe, dan
soe de man mei de hoarn (Adel dus) har heit Skelte Skeltes wêze kinne.
Mar yn dy man rjochtsfoar binne miskyn ek noch wol ien of mear oare foarfaars
tocht. As dêr ien foar yn 'e beneaming kommen wêze kin, dan is it Pier Epes wol.
Dat wie ommers de foarfaar fan it fidei commis. Dêr komme noch in oantal dingen
by. Under de skilderijen fan'it fidei commis wurdt ien kear ien neier oantsjut, en dat
is 'een schilderije verbeeldende Pier Epes van Bosum cum uxore, sittende voor een
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tafel met vrugten, beneffens Walta Stins, staande op een hoge Wier sonder omtrek
van gragt en bomen.' Dy omskriuwing makket wol dúdlik dat it hjir giet om in skilderij yn 'e trant fan de Master fan de Minnema-portretten, mar oft it noch yn wezen
is, wit ik net.47 Pier Epes en syn frou Bauck Unia stoaren yn 1540, respektivelik
1525, dat dat skilderij is dus uterlik yn 1525 makke.
Der binne noch in pear oare dingen op it skilderij dy't ik mei Pier en syn frou yn
ferbân bringe wol. Dat is earst de 'golden tried mey dat ghestient' dy't Bauck yn har
testamint fan 1525 fermakket oan it fidei commis fan har man, en dy't Pier yn syn
testamint fan 1538 ek wer neamt. Hy hat it dêr oer 'die golden draedt met allen den
gesteenten' en skat de wearde op mar leafst 180 goudgûne, dat it moat in hiel ding
west hawwe.48 In tried kin wol net itselde wêze as in ramt, sa't de frou op it skilderij draacht, mar dy hat dochs grif ek wakker bylke, en mooglik hat Bauck him ek
droegen doe't se mei har man en de stins op it portret kaam. Hy hat grif by de hiele
sfear fan famylje-eare heard, dy't yn dat skilderij en yn it fidei commis útdrukt lykje
te wurden. Wêrom soe se oars bepaald hawwe dat er by it fidei commis komme
moast? Oare dingen neamt se net, allinnich dy tried. It soe oars wol apart wêze, dat
se mei in oerdied oan goud op it portret kommen is, want soks is net fan oare skilderijen út Fryslân út dy tiid bekend. Wassenbergh fernuvert him oars wat oer it ûntbrekken, want hy hellet Worp van Thabor oan, dy't om 1530 hinne skriuwt dat de
adellike froulju yn Fryslân mei goud beladen binne.49 Yn it bysûnder op 'heilige
daegen' wienen se earder neffens Worp ryk mei sulver en goud fersierd.50
It oare dat ik neame wol is de bekende beker mei de Boazumer raam út 1508. Is
dat miskyn de sulveren útein fan de drinkhoarn dy't de man yn 'e hân hâldt? Dy
hawwe wol wat fan elkoar, en sa gewoan is dat net, want de measte kopstikken op
drinkhoarns of ôfbyldingen dêrfan binne gans lytser. Dat Pier in drinkhoarn (en sels
mear as ien) hie, blykt út syn testamint fan 1538, dêr't er it oer 'den twee grote wijncannen, mitten hoornen ende dat broureetscap' hat.51 Letter wurdt gjin drinkhoarn
mear neamd, mar al komt dan ynienen de beker foar it ljocht. Dat is yn in opjefte
fan it fidei commis út 1667 en dy wurdt dan omskreaun as 'Bosumer-ram sijnde een
grote silvere beecker swaar 33 loot.'52 Dy beker hat sûnder mis fan Pier west, want
dat stiet derop, dat it is hiel nuver dat hy dy no krekt net yn syn testaminten neamt.
Dêr stiet ommers oars fan alles yn wat er ta it fidei commis bestimt. It soe dus wolris wêze kinne dat dy beker yn 1667 underwilens fan in drinkhoarn ôfhelle wie. Dat
soe meiïens de dûkrâne ferklearje kinne, dy't op sa'n sintimeter boppe de ûnderkant
om de hiele beker hinne rint. Yn dit ferbân freegje ik my ek ôf oft net yn de namme
fan de beker in oanwizing sit dat dy earder diel west hat fan in drinkhoarn. De raam
dy't derop ôfbylde is, hat yn alle gefallen grutte hoarnen.33
Der is noch in tredde reden om Pier Epes mei it skilderij fan it 'Fryske miei' yn
ferbân te bringen, en dat is de gelikense geast dy't beide ferbynt. Mei syn drinkhoarn, syn portret mei stins en mei syn drokte om it fidei commis foar de ivichheid
te regeljen, is net gau in moaier yllustraasje fan de troch Noomen beskreaune mentaliteit fan de Fryske adel oan de ein fan de Midsieuwen te finen as Pier54, en dat
hat de neiteam fansels ek sa fiele moatten. Dy neiteam moat dêr ekstra gefoelich
foar west hawwe omdat se roomsk bleaun wie (Pibo Albada trouwens ek).55
Sa soe it 'Fryske miei' in nij foarbyld wêze kinne hoe't yn Fryslân yn roomsk
bleaune adellike fermiddens noch lang fêstholden waard oan it âlde, út de tiid fan
foar de Herfoarming.56 Yn dit gefal docht dan dúdlik bliken dat ek de Fryske taal
as in part fan de roomske identiteit oanfield waard. Krekt om 1640 hinne is dat gjin
niget, want doe moat yn it algemien yn Fryslân foar de eigen taal as ûnderskiedend
elemint foar Hollân oer wer mear wurdearring ûntstien wêze. Miskyn soe men sizze
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kinne dat de roomsk bleaune adel mei syn tradysje fan oerâld keninklik Frysk besef
doe wer in belangrike bydrage leverje koe oan it opkommende ferlet fan in mienskiplike, nasjonaal-Fryske kultuer.
Hoe't dat ek wêze mei, drinkhoarn en skûtel wienen ek om 1650 hinne noch
belangrike Fryske symboalen, want doe't Willem Freark en Albertina Agnes yn
1652 te Ljouwert ynhelle waarden, stienen op it toniel fan 'e poarte op 'e hoeke fan
'e Wurdumerdyk en 'e Nijstêd ûnder mear twa manlju 'op 't oud Friesch gekleedt',
de iene mei 'de oude Friesche schotel' yn 'e hân, de oare mei 'een groote Friesche
drinkhoorn.'57 Hoarn en skûtel koenen sa'n sterke symboalwearde krije, omdat se
de skiednis fan de Friezen oant de tiid fan de Romeinen ta rikke lieten. Pier syn
hoarn út 1508, it 'Fryske miei' en dy earepoarte by it houlik fan Nassau en Oranje
hawwe alle trije nammentlik grif te krijen mei wat de humanist Worp yn boek 1.2
fan syn kronyk mei ferwizing nei Julius Caesar beskriuwt: 'Oeck hebben sij [de
Friezen] een gewoente ende manier de welcke in andere landen ongewoenlick is, de
welcke men oeck niet behoert te verachten noch te belachen, die zij seer well onderhouden, te weten dat soe wanneer ijmant den anderen een pulle biers oft hoerne toe
seijt ende brengt, soe ghewen sij malcanderen die rechterhandt, ende cussen de
vrouwen ende maechden, van wat staet condicie ende digniteit zij weezen moegen.'
Hy hie ek Plinius neame kinnen.58
Yn de sfear fan it krekt sketste Ljouwerter hoffermidden soe ik it skilderij fan
Adels gastmiel pleatse wolle. It set dat fermidden fia famyljebannen yn in dinastyk
Frysk ramt dat oan it ferlet fan de doetiidsk aktuele hofkultuer foldwaan koe.
Willem Frederik stiet ommers bekend om syn dinastike aspiraasjes.59 Yn datselde
fermidden en yn deselde tiid ek foar 't neist, waard Karel I (1600-1649), de Ingelske
kening, skildere, 'drawne alamode de Frize with such large Trowzers you would
scarce have known him'. 60 Dat soenen wolris deselde hoazzen west hawwe kinne
as dy't ek de man linksfoar oan hat! Yn dy Fryske Karel sil Vortigern wol tocht
wêze, de Ingelske kening dy't troude mei de dochter Reonixa fan Hengist. Lykas
bekend bea Reonixa Vortigern in heildronk oan. Oft ek dy doedestiids populêre oerlevering noch meispilet, is wat, dat ik allinnich mar as fraach neame wol. It sil wol
mei de doe opkommende niget oan folksoerleveringen en Midsieuwen te krijen
hawwe dat om 1775 hinne Ljouwerters as Wopkens (en Wierdsma en De
Kempenaer grif) de foarstelling yn de skiere foartiid fan it plattelân ferdwine lieten.
Noaten
Mei tank oan Sytse ten Hoeve, dy't my dúdlik makke hoe santjinde-ieusk it hiele skilderij is, ek de skikking fan de beide lju foar de tafel, oan Hans Mol, dy't op it krús fan de Dútske Oarder wiisde. oan Gert
Elzinga en Gieneke Arnolli, mei wa't ik de útkomsten trochpraat ha, oan H. Nota foar ynljochtingen oer
Speijart. en oan Piter van Tuinen en dr. E.J. Sluijter, dy't ynljochtingen joegen oer it eventuele foarkommen fan it hoarn- en skûtelmotyf yn de santjinde-ieuske neolatynske poëzy yn Fryslân, respektivelik oer it genre.
1. Hy hie in eksimplaar fan de edysjes 1668 en 1681 fan Gysbert Japix' Friesche Rymlerye (feilingkatalogus 1791, C 1270, nrs. 949 en 950; SBL). Fan him is fierders in oantekening út 1767 bewarre bleaun oer ûnderskate eksimplaren fan de saneamde Alde Druk, en yn 1777 kocht er op in auksje by De Chalmot in eksimplaar fan de Kronyk fan Worp van Thabor. Sjoch Scholten 1941, 342,
en Steensma 1970, 159.
2. Hy ferfettet dan noch: 'Daaronder staat in boere Fries,' mar fierder is er net kommen. Blykber hat
er de help fan Petrus Wierdsma ynroppen, want yn dy syn hân leit der neist dy oantekening in los
briefke mei in pear taalkundige taljochtingen. De oantekening stiet yn in alfabetysk oardere oantekenboek fan De Kempenaer dêr't dy nijsgjirrige saken yn fêstlei. Tag. 329-02, nr. 601. p. 221; RAF.
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3. Argyf Door vrijheid en ijver, nr. 14; GAL, Ljouwert.
4. Notulen FG 15-7-1858; FG 3, RAF.
5. Mooglik is Wopkens by it sykjen om in gaadlik foarbyld foar in âlde Fries ret troch syn freon
Wierdsma, dy't ommers, sa't wy yn noat 2 seagen, foar 't neist fuort al yn 1775 fan it skilderij ôf
witten hat, en it mooglik rillegau dêrnei ek sels al hân hat (sjoch de tekst dêr't noat 32 by heart). Dat
se freonen wienen, skriuwt Eekhoff 1873. 61. Wopkens (en mei him Wierdsma) hie nauwe kontakten mei de Asbeck's, want hy skeat jild foar oan Susanna Barbara van Cammingha, de frou fan T.M.
van Asbeck, en by dy lju wie it skilderij yn 1775, sa't noch blike sil. De finansjele ôfhinklikheid
komt út yn in troch Petrus Wierdsma yn 1792 opsteld testamint foar Susanna van Cammingha;
Lulema-argyf 131. RAG.
6. Friesche Volks-Almanak fan 1837, 11-13; it ferhaal is oernommen út de Leeuwarder Courant fan 5
febrewaris 1833 (de beide oare ôfleveringen steane yn de nûmers fan 19 en 26-2.) By gelegenheid
wol er neier ferslach fan it skilderij jaan, mar oft dat bard is, wit ik net.
7. Hy dielt al mei dat der fan it skilderij in ôfbylding op katoen printe is troch in Ljouwerter fabryk.
Dêr wurdt men yn 1875 mear bysûnderheden oer gewaar by W. Eekhoff. Dat wie, sa blykt, de saneamde 'Friesche doek', in katoenen plaat út 1836 fan de fabryk fan A.J. Bruinsma te Ljouwert, mei
ûnderskate foarstellingen. Eekhoff 1875, B3 en B34.
8. Dat docht er yn in oantekening by in stiendruk fan de ôfbylding dy't foar de 'Friesche doek' brûkt
is. De tekening foar dy stiendruk wie makke troch J.H. Matthijssen, neffens Eekhoff neffens it skilderij dat ûnderwilens op it Frysk Museum kommen wie, mar dêr is er mis mei, want it is in kopy
fan it kopy-skilderij út 1775, sa't oan ûnderskate bysûnderheden dúdlik te sjen is. De tekening is
ôfbylde yn Mol 1994, 30, de doek bygelyks yn P. Karstkarel e.a., Leeuwarden, beeld van een stad.
9. De Boer" 1897, 244.
10. Dat docht er yn in stik út 1910 oer de pinning op ' e Amerikaanske frijheid; Wigersma 1913. De ôflevering dêr't it stik yn ferskynde, is fan 1911.
11. Yn in noat ferantwurdet er syn boarnen: 'Zie ook; Jahrhuch der Geselhchaft für bildende Kunst und
vaterländische Altertümer zu Emden, Bd. 10 Hft. 2. Inhak: Ostfriesische Volks- und Rittertrachten
aus dem Manningabuche, Embden, 1893. Tafel XIV. Het eigenaardig hoofddeksel, dat eenige overeenkomst vertoont met dat der ridders van het Gulden Vlies, wordt in het handschrift: Kaphavel
(Kopfhaube) genoemd en gedragen door krijgslieden omstreeks 1480. Zie verder: Friedrich
Hottenroth. Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsgeräthschaften der Völker alter und neuer Zeit. Bd. II.
Stuttgart, 1891. S. 87. Germanische Völker von 1200 bis zum Ausgange des Mittelalters.'
12. De lezing fan Stierling is ûnder de kop: 'Oud-Friesche kleederdrachten' in goeie gearfetting mei
ôfbyldingen fan publisearre yn Leeuwarder Nieuwsblad 1-11-1931; ek as oerprintsel op 'e PBF.
13. Ottema 1949,39.
14. Kalma 1951. It stik fan Waringa wie him blykber ûnbekend, en hy neamt ek dat fan Wigersma net.
15. Brieven fan 1 maart 1996 (mefr. Arnolli) en 8 maart 1996 (dr. Sluijter).
16. Miedema 1960, 69. Nicolaes Geylkerck hie se (yn 1616) foar de Historia fan Emmius makke, Piter
Feddes kopiearre se foar de Chronique fan Winsemius. Sjoch foar it ferbân tusken Emmius en
Friderici's gravueres Stierling 1935, 14-15. Stracke 1967, 63 hellet de wurden fan Kempius 1588,
164 oan dêr't dy syn ôfbylding fan de Eastfryske frou mei de stripen yn taljochtet. Stracke lit him
lykwols net út oer eventuele ôfhinklikheid fan Kempius fan Friderici. Op Kempius giet de ôfbylding op it titelblêd fan Andreas Cornelius (Chroniicke 1597) werom (Stracke 1967, 58).
17. It eksimplaar fan de Verthoninghe mei de rige ôfbyldingen dêr't de ôfbylding fan ien mei in drinkhoarn
diel fan útmakket. is weirekke, mar út 'e beskriuwing yn De Vrije Fries (1844) 322 blykt dat it deselde
ôfbyldingen wienen as yn de Frisia fan 1620. Hamconius hat ien ôfbylding dêr't in (adellike) frou op
stiet, Tetta. Dy is wakker gelyk klaaid as har stânsgenoaten by Winsemius, Emmius en Kempius.
Op syn bar giet by Hamconius de man mei drinkhoarn foar 't neist op in ôfbylding yn De origine,
situ, qualitate et quantitate Frisiae (1588; bis. 81) fan Cornelius Kempius werom. Cf. Noomen 1994
Suffridus, 157 en noat 119.
18. De printen foar Hamconius syn wurk waarden yn 1616 makke. Sjoch Miedema 1960. 69. Yn de
noch netyllustrearre edysje 1609 fan de Frisia wurdt foar it earst it gebrûk fan drinkhoarns op Adel
weromfierd (Noomen 1994 Suffridus, 157.) Wat Adel as ynsteller fan tafelwetten oangiet, giet
Hamconius werom op Suffridus Petrus, dy't yn syn De scriptoribus (1593) Adel mei syn tafelwetten yntrodusearre hat.
19. Burmania nr. 823 (ed. Feitsma) en bis. 95 (ed. Feitsma 84). Beide steane ek yn de edysje fan de
Oude Friesche spreeck-woorden fan 1641. It Burmania-hânskrift (1614) is útjûn troch Brouwer en
Sipma 1940 (mar dan allinnich foarsafier't it om de sprekwurden giet: de petiele is der net by), de
edysje (mei de parallelle 'Friesche Bywirden' fan Gabbema) troch Feitsma 1956.
20. Se geane lykwols net op it skilderij yn en jouwe allinnnich in opmerking by in ôfbylding, dat folie
gewicht kin men dêr net oan takenne. Elzinga e.a. ca. 1983, 140; Mol 1994, 30.
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21. Ik tink bygelyks oan it al neamde skilderij fan 'Scherrene Wijbe' of oan in skilderij fan kening
Redbad mei in latynsk byskrift. It hinget op de Fryske Akademy. Dat liket my út deselde tiid as 'It
Fryske miei.'
22. Hepkema 357, dy't fan '-spreckinne' stilswijend '-sprekkinge' makket, seit dat it wurd om 1800
noch yn 'e Dongeradielen foarkaam. It betsjutte 'jûnpraten; útfanhûzjen'.
23. Sjoch foar de tekst Breuker 1984 (ek by Breuker 1989, 88-89) en foar de fariant fan Gabbema:
Feitsma 1956, 83. By Gabbema ûntbrekt de sa belangrike Ondertekening. It eksimplaar fan de
Rymlerye is ûnderwilens troch de PBF kocht. It is 3174 TL ter.
24. Breuker 1984, 32. Ferlykje lykwols Bremmer 1992, 27, dy't mient dat de tekst fan Gabbema Frysk
fan it begjin fan de santjinde ieu is.
25. Cf. Breuker 1989, 565. Dat Gabbema by alle fertinkingen noch nea wier op in mystifikaasje betrape is (cf. foar in bekend gefal Bremmer 1992, 25), seit yn dit ferbân neat, want it byskrift is antikisearjend, net mystifisearjend.
26. Gabbema 1701, 13.
27. Sipma 1927, nr. 40.
28. De beide stikken binne net fan deselde hàn, sa't my by ferlykjen mei in foto fan it sabeare stik fan
1424 bliken die. Mei tank oan it Frysk Ynstitút te Grins foar it stjoeren fan in faks fan har foto.
29. Ofbylde by Oldenhof 1978, 94, resp. 100.
30. Lulema-argyf 107, RAG. Pibo Albada sil stoarn wêze yn 1642 of 1643. Hy makke syn testamint op
24 augustus 1642 (argyf Liauckama-Van Grotenhuis 984, RAF), en op 24 novimber 1643 hannele
syn soan Oene Andrys yn syn eardere saken (HvF PPP4, RAF; freonlike meidieling fan mr. H.
Walsweer.).
31. De datearring op 1931 basearje ik op in meidieling fan Stierling (1935, 10), dy't nammentlikyn dat
jier in lezing foar it Genoatskip holden hie. De kopy is net yn it Museum it Prinsessehof (freonlike
meidieling J.A. Mulder), en ek net op it Frysk Museum (freonlike meidieling drs. Gert Elzinga.) In
ôfbylding jout Ottema 1949, 40.
32. Ik ha noch even tocht oan de mooglikheid dat Margaretha de Heer de skilderes west hat, want
Wierdsma hie neffens de feilingkatalogus fan syn boeken ca. acht (seis en noch twa) skilderijen fan
har, en seis waarden yn 1793 ek ferkocht yn it boelguod fan baron Speijart van Woerden, dy't troud
wie mei in muoikesizzer fan it echtpear Van Asbeck-Cammingha dat 'It Fryske miei' hie (cf. noat
5), en fan wa't er Grut Oenema yn Wytgaard hierde. Mar dy Margaretha de Heers sille wol âld
Camminghabesit west hawwe en neat mei de lettere eigeners fan it fidei commis fan Pier Walta te
krijen hân hawwe. De seis De Heers fan Speijart wurde neamd troch G.A. Wumkes, Stads- en
Dorpskroniek I, 284-1792, mar ik ha syn boarne net fine kinnen (net yn de Ljouwerter krante, net
yn it Camminga-argyf op it GAL en net yn de stikken dy't nest in pear jier troch de PBF oan it RAF
oerdroegen binne). Wierdsma syn Catalogus is in eksimplaar fan op de PBF (232 AW).
33. In opfallend ferskil is de útbylding fan it hûntsje, dat in oare kant útrint, en dat ek op in oar plak
bedarre is. Neffens meidieling fan drs. Gert Elzinga falie de ferskillen binnen de frijheden dy't in
kopiist doedestiids naam. De ferfanging fan 'principaele' troch 'trije,' dêr't Kalma op wiist, sil lykwols gjin saak fan de kopiist west hawwe. Yn de sabeare oarkonde fan Obbe en yn it ôfskrift by
Gabbbema stiet: 'trije principaele.' Blykber hat ien dêrfan witten doe't de kopy makke waard.
Wierdsma miskyn? Of De Kempenaer seis?
34. Sjoch de stikken yn tag. 13-01, PPP 129; RAF.
35. Sjoch foar de fererving en de prosessen it stik oer Waltastate te Boazum Van der Meer 1958.
36. Neffens de Personele kohieren fan Baarderadiel op it gemeente-argyf fan Littenseradiel te
Wommels. Wat oare jierren jout Bijleveld 1949. Sjoch ek Feith 1908.
37. It ferhúzjen fan Wurdum, dat is te sizzen fan Grut of Aid Oenema ûnder Wytgaard, nei Ljouwert
wurdt yn it Spesykohier fan 1776 neamd. De Spesykohieren fan Ljouwerteradiel binne op it GAL.
38. Cf. Breuker 1989, 42.
39. Sjoch it portret fan Hindrik Casimir I by Mol 1991, 230.
40. Van der Plaat 1995, 346.
41. SkelteAebingajr. krige Walta ca. yn 1619 út it erfskip fan syn heit (1557-1618), mei noch 250 eg.
deroerhinne foar wat der oan de ynboedel ûntbrekke mocht. Dy wie doe dus blykber al net mear
yntakt. Famylje-argyf Liauckama 92, RAF en Lulema 212, RAG.
42. Sjoch Goslings-Lijsen 1937. Fan Gerlant Liauckama en har skoandochter Andrisa van Bronkhorst
binne húshâldboeken bewarre, mar dêr wurde gjin skilderijen yn neamd.
43. Cf. Eekhoff 1846,1 322 en II 419.
44. Cf. Visscher 1934, 65 en Goslings-Lijsen 1937. Net ien fan de hjir neamde lju wenne op 'e stins fan
Pier te Boazum. Wol ha se dêr faaks simmers ferkeard, want de âld stins waard wol ûnderholden en
yn de ûnderhuzinge wennen húswarders. Dat léste is alteast bekend út 1748; bylagen Sivile sintinsjes 781, RAF. Jel har soan L.F. van Bronkhorst (1650-1717) hat wol yn Boazum wenne, en doe
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hongen de skilderijen dy't by it fidei commis hearden dêr yn alle gefallen. Van der Meer 1958, 87.
Sjoch oer de bewenningssskiednis nei de dea fan Pier Epes: Breuker 1980.
Van Sminia-argyf 799, RAF. De brief is fan 1656. Sjoch oer Eelkje van Bouricius myn dissertaasje, 239-241.
Van der Plaat 1995; Visscher 1934, 66.
Sjoch oer dy Master fan de Minnemaportretten Wassenbergh 1934. Fan him wienen Wassenbergh
twa datearre skilderijen bekend (1532 en 1537). In stins by in portret jout Adriaen van Cronenburch
(ca. 1552; ôfb. XVII by Wassenbergh).
As it weireitsje mocht, dan moat der foar itselde bedrach, it rnaklean net meirekkene, 'een golden
oirdt an den hals van crone goldt' foar yn it plak makke wurde. Van der Meer 1958, 80-81;
Verhoeven/Mol 1994, nrs. 111 (bis. 218 r. 28 en 145 (bis. 292 r. 12).
Wassenbergh 1934, 17. Safolle ferlikingsmateriaal is der oars ek net, want Wassenbergh hat út de
tiid tusken 1477 en ca. 1530 gjin inkeld skilderij fûn. Van der Molen 1965, 17-18, dy't it skilderij
net neamt, giet fierder as Wassenbergh en tinkt dat de fyftjinde-ieuske adel yn Westerlauwersk
Fryslân oars, folie soberder, klaaid west hat as dy yn East-Fryslân.
Koartlyn is der in portret fan Fokel Walta út 1570 rekonstruearre, dy't wol mei in soad goud behongen en bedien is (Bak 1996). Pier Epes wie in âld-omke fan har. in broer fan har pake Agge, dy't ek
yn Boazum wenne hat. De dochter Tiedt, dy't op it yn 1590 fermakke portret byskildere is, troude
yn 1606 te Boazum mei Ernst van Harinxma. Har âlden wennen oars te Frjentsjer, en sels kamen se
te Ljouwert te wenjen. Miskyn dat it besit te Boazum noch lutsen hat.
Worp, Chronijck 1.2.
Cf ed. Verhoeven en Mol 1994, nr. 145, r. 24.
Argyf Epema-state Ysbrechtum, 22, nr. XVI. De ynhâld fan de beker is goed oardel liter. In yndruk
fan de grutte jouwe oare bekers út it erfskip, sa't dat yn 1667 beskreaun wurdt. Dêr binne neist in
credens en in 'fortuyn' noch twa kear twa oare bekers, beide stellen mei it wapen Walta-Unia derop,
dy't mei harbeiden like swier binne as de 'raam': 29, resp. 37 lead it stel.
Ik hâld de namme oars foar in grapke, mooglik wol in wurdspiling mei in âldere namme raam foar
de Boazumer roede. Sjoch Breuker 1978, 34-35. Op it plak dêr't de raam gravearre is sit op de
drinkhoarn fan it skilderij cracquelee, mar dêr is neat oars fan te meitsjen. It skilderij is oars yn 'e
rin fan 'e tiid frijwat smoarch wurden, dat miskyn soe by skjinmeitsjen hjir of dêr noch wolris wat
nijsgjirrichs foar 't ljocht komme kinne.
Noomen 1994 Consolidatie, passim, yn it bysûnder 73 en 150. Ek Noomen 1994 Suffridus, 157-159.
Dat kin miskyn ek wol blike út it wurd 'Kerstendeggen' fan it byskrift. Wierdsma (sjoch noat 2) set
'Kerstendeggen' wol mei rjocht oer as 'doopdagen.' Mooglik is ek 'hallingen' noch kristlik, mear
spesjaal roomsk. It soe in (noardlike) fariartt fan 'hellingen' = 'hillige dagen' wêze kinne. Mar ek
wurdt it wol as in ôflieding fan 'halia' (helje) opfette, omdat it wol wis liket dat it 'bruiloften' betsjutte kin (De Boer 1897). Neffens my soe lykwols ek by in betsjutting 'bruiloften' it wurd miskyn
noch wol fan 'hillich' komme kinne. Bruiloften sille wol sjoen wêze as hillige dagen. Yn de nau
besibbe tekst stiet gjin 'hallingen off frionne spreckinne,' mar 'brulofts bij ien Comsten.'
Ik tink bygelyks oan resinte publikaasjes fan Noomen oer de Liauckama's fan Seisbierrum, de
Liewkema's fan Makkum en de Buwalda's fan lonkersbuorren (Noomen 1989 en 1994).
Cf. Breuker 1989, 243. Ferbân mei Worp by de ynterpretaasje fan it skilderij leit ek Kalma (al neamt
er dy namme dan allinnich op it stik fan de rykdom oan sieraden).
Wat de drinkhoarn oangiet, is der miskyn ek noch wat mienskipliks tusken Pier en syn neiteam, mar
dat hawwe se miskyn sels net iens witten, omdat it al ta de algemien wurden erfenis fan it
Humanisme hearde. (Sjoch noat 58.)
Hs. 1376: PBF. Yn klassike boarnen wurde de Germanen foarsteld as in gastfrij folk. It besef
Germaansk te wezen ûntstie yn it noarden yn de twadde helte fan de fyftjinde ieu en yn it bysûnder
om 1500 hinne. Tacitus neamt yn syn Gennania yn hst. 21 de gastfrijens karakteristyk foar de
Germanen. ( Cf. Krapf 1979, 11-42.) De wei nei de Tacitus-resepsje waard foaral sljochte troch de
twadde, útwreide útjefte fan de 'Germania' fan Aeneas Sylvio Piccolomini (Leipzig 1496), dêr't
lykas bekend in soad omtinken yn jûn wurdt oan de Friezen. (Kloft 1990, 99.) Mei rjocht hat Kalma
yn dat ferbân op Worp van Thabor wiisd, dy't lulius Caesar oanhellet om sjen te litten dat it drinken út hoarns oerâld is. (Kalma 1955, 163; it giet om it sechste boek fan De bello Gallico fan
Caesar). Stierling (1935, 167) hellet ek noch Plinius, Historia naturalis XI, 45 oan, sûnder dat er lykwols by it ferklearjen fan de foaral sechstjinde-ieuske niget oan drinkhoarns ferbân mei it humanisme leit. Ek Noomen docht dat net. By de gastfrijens hearde neffens deselde klassyk-humanistyske
foarstelling ek dat de Germanen graach dronken. (Cf. Blaicher 1992, 10 en 20.)
Breuker 1994, 65.
It skilderij hong yn 1710 op it steedhâlderlik Hof, sa't de Ingelske reiziger Farrington meidielt (Van
Strien en Breuker 1990, 206).
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Een late roeping
Het leven van de historicus Furmerius

D.W. Kok
Inleiding
Weinig mensen zullen weten wie Bernardus Gerbrandi (Bernard Gerbrands)
Furmerius was. Wie in biografische naslagwerken naar hem gaat zoeken komt niet
veel verder: wat korte artikelen met weinig bijzonderheden, die soms ook nog niet
juist zijn. De beste biografische schets is nog steeds die van Gabinus de Wal uit
1825.1 In het standaardwerk van Waterbolk over de Friese historiografie van de
16de en 17de eeuw wordt wel uitvoerig ingegaan op Furmerius' geschiedwerk,
maar over zijn leven wordt, in overeenstemming met de opzet van dit boek, weinig
meer meegedeeld dan wat al bekend was.2
Bij de bestudering van Furmerius' dagboek uit de jaren 1603-16153 vond ik daarin aanknopingspunten voor verder biografisch onderzoek. Ook in de Leeuwarder
archieven bleken aanwijzingen te vinden. Al met al kwam er zoveel nieuw materiaal te voorschijn dat een poging kan worden gewaagd tot reconstructie van een
veelbewogen leven.
Afkomst
Furmerius' geboortedatum, 20 oktober 1542, staat vast door zijn eigen mededeling
in het dagboek dat hij op 20 oktober 1605 zijn 63ste verjaardag gevierd heeft.4 Dat
hij in Leeuwarden geboren is weten wij ook van hemzelf.5 De namen van zijn
ouders zijn lang onbekend gebleven, maar kunnen nu met bijna 100% zekerheid
genoemd worden. Zijn vader was Gerbrand Arends en zijn moeder Janck.
Het eerste bewijs hiervoor wordt weer geleverd door het dagboek. Furmerius vermeldt zijn grootvader Arnoldus Gerbrandi (Arend Gerbrands).6 Gezien het toen
gebruikelijke systeem van vernoemen is het vrij waarschijnlijk dat vader Gerbrand
de zoon was van Arend Gerbrands en niet de schoonzoon.
Hier komt een tweede bewijs bij, dat door Mensonides geleverd is.7 In de nalatenschap van Furmerius bevond zich een testament van Aeff Seerp Beymadr.,
weduwe van Gerbrand Arends. Als een zoon van Gerbrand een testament bezit van
de weduwe van Gerbrand zullen de ene en de andere Gerbrand wel identiek zijn.
Door de ontdekking van de twee namen Arend Gerbrands en Gerbrand Arends
komen wij een heel stuk verder. Beide mannen waren vooraanstaande Leeuwarder
burgers. Arend Gerbrands was in de periode 1518-1539 meermalen schepen van
Leeuwarden. Gerbrand Arends was in 1545, 1546, 1551, 1552 en 1558 schepen en
in 1547, 1548, 1550, 1554, 1555 en 1556 lid van de gezworen gemeente. Over
1549, 1553 en 1557 ontbreken gegevens.8 Ook wordt hij in de jaren 1550-1558
genoemd als broeder van het Zoete Naam Jezus-Gilde, een geestelijke broederschap
die door het stadsbestuur van Leeuwarden was belast met de zorg voor de stille
armen.9 Hij was letterlijk -steenrijk, want hij bezat een steenbakkerij ten noorden
van het Vliet.10 Stukken uit 1546 en 1550" wekken de indruk dat hij oorspronke-
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lijk bij zijn tichelwerk, buiten de stadsgracht, woonde, maar in 1554 blijkt hij binnen de gracht te wonen, in een duur huis in het Keimpema-espel. Bij een omslag
over de inwoners van die wijk behoort hij zowel wat de huurwaarde van zijn huis
als wat de waarde van zijn nering betreft tot de hoogst aangeslagenen.12
Furmerius' vader kennen we nu, maar hoe vinden we de naam van zijn moeder?
Mensonides geeft wel een naam, maar niet de juiste. Hij nam ten onrechte aan dat
de vrouw wier testament Furmerius bezat, Aeff Beyma, Furmerius' moeder was.
Wanneer in 1555 de broeders van het Zoete Naam Jezus-Gilde met hun echtgenoten hun jaarlijkse maaltijd houden is daarbij inderdaad het paar Gerbrand Arends en
Aeff Beyma aanwezig.13 Wat Mensonides niet wist, was dat Gerbrand blijkens een
akte van 19 juni 154614 toen getrouwd was met een vrouw die volgens de inhoudsopgave van het Klein-Consentboek van Leeuwarden 1545-1556 Jouck heette. De in
1542 geboren Bernard is dus niet een zoon van Aeff, maar kan wel een zoon van
Jouck geweest zijn. Jouck? Het zou veel mooier uitkomen als in de akte van 1546
niet "Jouck", maar "Janck" stond. In dat geval zou Furmerius' dochter Jana,15 een
Latinisering van het Friese Janke of Jantsje, naar haar grootmoeder heten. Welnu,
bij een nauwkeurige lezing van het microfiche bleek er inderdaad "Janck" te staan.
Janck (een patronymicum of familienaam ontbreekt in de akte) moet voor haar
huwelijk met Gerbrand Arends getrouwd geweest zijn met Douwe Jayema. Dat
blijkt uit een notitie van Furmerius in zijn dagboek over het overlijden van Gerrit
Wybes, man van zijn halfzuster van moeders kant Sophia.16 Ook Gerrit is een vooraanstaand burger van Leeuwarden, schepen van 1567 tot 1569, burgemeester van
1570 tot 1576 en vele jaren broeder van het Zoete Naam Jezus-Gilde.17 Gerrit
Wybes en "Suffia Douwe Yayema dochter", echtgenoten, komen voor in een akte
van 15 maart 1555.18 Zij nemen trouwens in datzelfde jaar ook deel aan de al
genoemde gildemaaltijd.19 Bernard Gerbrands werd toen pas dertien jaar en moet
dus jonger geweest zijn dan zijn halfzuster.
Furmerius noemt nog terloops familierelaties met de aanzienlijke families Van
Hees, Buygers en Hania.20 Hij behoorde dus onmiskenbaar tot het Leeuwarder
patriciaat. Uit zijn dagboek spreekt dan ook een zeker standsbesef, dat zich echter
meer afzet tegen de adel dan tegen de eenvoudige burgerij.
Studie
Dat een zoon uit een dergelijke familie ging studeren was omstreeks 1550 al heel
gewoon. De jonge Bernard kreeg zijn eerste onderricht van zijn stadgenoot
Suffridus Petras (1527-1597), die van 1553 tot 1556 in Leeuwarden een soort particuliere Latijnse school exploiteerde.21 We zullen hem later weer tegenkomen.
Volgens Eekhoff22 heeft Furmerius zelf later aan de stedelijke Latijnse school van
Leeuwarden les gegeven, maar dat schijnt terug te gaan op een misvatting van
Ottema23 (misschien een verwarring van Furmerius met Fungerus), die reeds weerlegd was door Boot.24
Na de Latijnse school volgde de universiteit. Furmerius zelf zegt alleen dat hij in
Duitsland gestudeerd heeft.25 De database Friese studenten van de Fryske Akademy
heeft hem alleen in Bazel kunnen traceren.26 Daar werd "Bernhardus Furmerius,
Phrysius" in het academische jaar 1561/62 als student ingeschreven.27
De universiteit van Bazel trok zowel door haar duidelijk Protestants karakter als
door de kwaliteit van haar onderwijs tal van studenten die met het Protestantisme
sympathiseerden, uit vele landen, ook uit de Nederlanden.28 In het matrikel van de
universiteit van Leuven, een Rooms-Katholiek bolwerk, vinden we Furmerius'
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naam niet, wel die van de op 14 mei 1569 geïmmatriculeerde Serapius Gerbrandi
(Seerp Gerbrands), Frisius, die een zoon zou kunnen zijn van Gerbrand Arends en
Aeff Seerp Beyma dochter en dus een halfbroer van Bernard Gerbrands.29 Dit alles
lijkt erop te wijzen dat Bernard, zonder thuis bepaald in die richting gedreven te
zijn, al jong zoal geen aanhanger, dan toch een sympathisant van het Protestantisme
geweest is. Later zal hij een overtuigd, zij het niet fanatiek, Calvinist blijken te zijn.
Waterbolk heeft dat al uit zijn gedrukte werk aangetoond30 en uit het dagboek blijkt
het nog duidelijker.
In Bazel voert Bernard Gerbrands, voorzover wij weten, voor het eerst de familienaam Furmerius. Zijn grootvader en vader hebben geen familienaam gebezigd.
In Friesland kwamen familienamen buiten de adel toen nog weinig voor. De meeste studenten in Bazel zullen al een familienaam gehad hebben, die dan in een universitair milieu vaak verlatijnst werd. Het lag voor de hand dat een student zonder
familienaam zich in deze omgeving één aanmat en dan natuurlijk een Latijnse.
De merkwaardige naam Furmerius (soms gespeld Furmerus of Formerius) is nog
niet afdoende verklaard. Mensonides denkt aan "horrelvoet" op grond van een
Middeleeuws Latijns woord furma voor een ziekte van de paardevoet.31 Uit het
dagboek blijkt evenwel niets van een dergelijk lastig ongemak. D.A. Tamminga
heeft in een informele discussie een verband gelegd met "vormer" (Fries: foarmer),
de voorman in een steenbakkerij die ervoor zorgt dat de stenen de goede vorm krijgen. Aangezien Furmerius de zoon van een steenbakker was klinkt deze afleiding
niet onwaarschijnlijk.
Heeft Furmerius aan meer dan één universiteit gestudeerd? Het kwam in zijn tijd
veel voor, maar zoals gezegd bevat de database van de Fryske Akademy hierover geen
gegevens. Hij heeft zijn studie blijkbaar niet helemaal voltooid. Hij wordt later nooit
D. (doctor) genoemd, maar M. (magister) of I.C. (iureconsultus, rechtsgeleerde).
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Ballingschap
We zijn nu toe aan de minst bekende periode van Furmerius' leven, van omstreeks
1563 tot 1597. Zelf vertelt hij slechts dat hij 24 jaar buitenslands, dat betekent hier
buiten Friesland, heeft geleefd wegens 'de gemeenschappelijke zaak'.32 Dat is iets
anders dan om godsdienstige redenen. Zelfs al zou hij reeds omstreeks 1560 zo'n
manifest Protestant geweest zijn dat hij in Friesland niet meer veilig was, dan nog
had hij na de Pacificatie van Gent (november 1576) kunnen terugkeren, zoals vele
anderen deden. Hij moet dus werk buiten Friesland gehad hebben en wel werk voor
de gemeenschappelijke zaak, dus de strijd tegen Spanje. Men denkt dan al gauw aan
dienst in het leger van de opstandige gewesten. Er is veel dat voor deze opvatting
pleit. Uit zijn dagboek blijkt een grote kennis van veldslagen en belegeringen. Hij
maakt nauwkeurig onderscheid tussen diverse legeronderdelen, militaire rangen en
wapens. Hij is zeer geïnteresseerd in zaken van krijgstucht en is zelfs, zoals we nog
zullen zien, bijzitter in het Krijgsgerecht geweest. Zijn beide zoons worden
beroepsofficier.
Uitgaande van de periode van 24 jaar die Furmerius in 1596 of 1597 in een sollicitatiebrief (waarover nog nader) genoemd heeft, lijkt het aannemelijk dat hij in
1572 zijn universitaire omzwervingen beëindigd had en in Friesland verbleef. Hij
zal daar aan de opstand tegen het bewind van Alva deelgenomen hebben. Toen deze
opstand in Friesland, anders dan in een groot deel van Holland, mislukte, moest
Furmerius vluchten. Naderhand heeft hij dan dienst genomen in het Staatse leger.
In 1596 is de dienst hem wellicht te zwaar geworden. Hij was toen ook al over de
50. Hij heeft ontslag genomen en is naar Friesland teruggekeerd.
Als Furmerius in 1572 al niet getrouwd was, moet hij in elk geval niet lang daarna in het huwelijk getreden zijn. Zijn kinderen zijn in 1603 al hoog en breed volwassen. Van zijn vrouw weten wij alleen dat haar vader in 1568 bij Jemmingen
gesneuveld is. 33 In het dagboek worden vier kinderen genoemd, de zoons Gerbrand
en Bernard en de dochters Jana en Ida.
Er zijn vrij sterke aanwijzingen dat het gezin in Xanten, in het hertogdom Kleef,
gewoond heeft. In de eerste plaats valt het op dat Furmerius later ieder jaar dat de
militaire situatie en zijn gezondheid het toelaten, een reis naar Xanten maakt. Deze
op zijn leeftijd zeker niet gemakkelijke tocht onderneemt hij in 1603, 1604 (zelfs
twee keer), 1607 en 1608.34 Waarschijnlijk had hij in Xanten nog familie of goede
vrienden, misschien zelfs bezittingen.
In de tweede plaats was Xanten van 1570 tot 1576, met een onderbreking in 1572,
de woonplaats van Dirck Volckerts Coornhert.35 Coornhert is in 1564 en 1565 in
Leeuwarden geweest36 en zou toen Furmerius al ontmoet kunnen hebben. Zeker
kenden zij elkaar in 1575. In dat jaar gaf Furmerius bij Plantijn in Antwerpen een
emblemataboek37 uit, getiteld De rerum usu et abusu. Het merkwaardige is nu dat
in 1585 een vrije Nederlandse vertaling van dit boek verschijnt, ook bij Plantijn,
onder de titel Recht ghebriiyck ende misbruyck van tydlycke have, waarin de naam
van Furmerms op het titelblad ontbreekt. Die van de vertaler, Coornhert, trouwens
ook, maar die wordt onthuld door een acrostichon van Coornherts vriend Hendrik
Laurensz. Spieghel.38
Het wil er bij mij evenmin als bij Bonger39 in, dat Coornhert zich tot ordinair plagiaat verlaagd zou hebben en dat Plantijn daaraan zou hebben willen meewerken.
Bonger veronderstelt dat Coornhert, in 1585 bij de Gereformeerden al berucht,
Furmerius niet in moeilijkheden wilde brengen door hun namen in één adem te noemen. Dat klinkt plausibel. Het lijkt mij zelfs niet onwaarschijnlijk dat Furmerius en
Coornhert al in 1575 afgesproken hebben dat de een de Latijnse tekst zou schrijven
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en uitgeven en de ander de Nederlandse. Al hadden Coornhert en Furmerius beslist
niet dezelfde theologische opvattingen, zij waren één in hun afkeer van het Spaanse
bewind, terwijl een Stoïcijnse ethiek van het bezit zowel de buitenkerkelijk gelovige Coornhert als de Calvinist Furmerius wel aangesproken zal hebben.
Historicus
Tot nog toe hebben we veel moeten aannemen of vermoeden. In 1597 krijgen we
eindelijk vaste grond onder de voeten. Zoals gezegd heeft Furmerius in dat jaar of
het vorige op grond van zijn 24-jarige ballingschap gesolliciteerd naar een betrekking in dienst van de provincie Friesland. Overdreven bescheiden was hij niet. Hij
vroeg een hoogleraarschap in Franeker. Er was echter geen vacature, maar wel was
door het overlijden van zijn vroegere leermeester Suffridus Petrus de post van
landshistorieschrijver van Friesland vrij gekomen. In deze functie werd hij nu
benoemd.40
Aldus de lezing van Furmerius. Gewoonlijk is hij een eerlijk man, maar spreekt
hij deze keer wel de volle waarheid? Was er heus geen vacature in Franeker? In
1597 heeft hij het misschien geloofd, maar in 1604, toen hij bovenstaand verhaal
publiceerde, moet hij beter geweten hebben. Hij kon echter niet zijn broodheren
openlijk van leugens beschuldigen en dus gaf hij hun voorstelling van zaken weer.
Helemaal onwaar was die ook weer niet. Er was sinds 1591 een vacante leerstoel
voor Latijn, waaronder welsprekendheid en geschiedenis vielen. Het provinciaal
bestuur heeft deze post echter tot 1615 onbezet gelaten, vermoedelijk uit zuinigheid.41 Furmerius was blijkens zijn gedrukte werken en zijn dagboek een uitstekend
Latinist. Men is geneigd te denken dat hij als hoogleraar Latijn geen slecht figuur
geslagen zou hebben. Hij kreeg echter de kans niet om dat te bewijzen. Niettemin
wilde men hem wel helpen. Hij werd dus in 1597 benoemd tot landshistorieschrijver en in 1598 ook nog tot bijzitter in het Krijgsgerecht.42 Al blijkt uit de de archieven niets van activiteit in laatstgenoemde functie,43 in zijn dagboek wordt wel herhaaldelijk gesproken over personeel van het Krijgsgerecht en delicten van militairen. Mogelijk was hij geen vast lid van het gerecht, maar plaatsvervanger.
Wat Furmerius in zijn nieuwe functie zou moeten doen was duidelijk. Zijn voorganger Suffridus Petrus had een volledige aardrijkskunde en geschiedenis van
Friesland willen schrijven, maar daarvan slechts een klein gedeelte gerealiseerd.
Dat weinige was dan ook nog hevig bekritiseerd door de Oostfries Ubbo Emmius,
sinds 1594 rector van de Latijnse school te Groningen. Emmius verweet Suffridus
dat hij zich baseerde op onbetrouwbare bronnen zoals de fantastische kroniek van
Ocko van Scharl.44 Van Furmerius mocht men nu verwachten dat hij de betrouwbaarheid van de omstreden bronnen en daarmee die van zijn stadgenoot/leermeester/voorganger Suffridus tegen Emmius zou verdedigen en bovendien nog
Suffridus' werk zou voortzetten.
Geen geringe opgave voor iemand die, voorzover bekend, zich nog niet eerder
met historische studies had ingelaten. Furmerius kwam dan ook moeizaam op gang.
In 1598 publiceerde hij Bellum Salicum trimestre Provinciarum Foederatarum anni
1597,45 een epos over recente oorlogsgebeurtenissen, geen wetenschappelijke
geschiedschrijving. In 1601 reisde hij naar Keulen om de nagelaten geschriften van
Suffridus op te halen.46 Dat was alles wat men van hem vernam. Intussen had
Emmius reeds drie delen van zijn Friese geschiedenis, de Rerum Frisicarum historici, gepubliceerd (1596, 15*98, 1599). Het publiek werd ongeduldig. Een zekere dr.
Nijenhuis verweet Furmerius dat hij de provincie bestal, blijkbaar door een salaris
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op te strijken zonder er iets voor te doen.47 Furmerius moest nu de strijd met
Emmius aangaan, ook al werd hij juist in deze tijd door zware slagen getroffen. In
1603 verloor hij binnen zes weken zijn vrouw, blijkbaar vrij onverwacht, en zijn
oudste dochter Jana, na een smartelijk lijden.48
De polemiek met Emmius is een van de bekendste episodes uit Furmerius' leven,
maar geen hoogtepunt. In 1603 gaf hij Suffridus' nagelaten verweerschrift tegen
Emmius, de Apologia pro antiquitate et origine Frisiorum, uit met een Peroratio
contra Ubbonem Emmium van zijn eigen hand. Emmius antwoordde in hetzelfde
jaar met De origine atque antiquitatibus Frisiorum, contra Suffridum Petri et
Bernardum Furmerium perspicua et solida veritatis assertio. Furmerius diende
hem in 1604 van repliek met Hyperaspistes apologiae Suffridi Petri de origine et
antiquitatibus Frisiorum ad Ubbonem Emmium. De toon van deze geschriften is,
naar de mode van die tijd, vaak grof. Emmius wordt door Suffridus en Furmerius
geschetst als een zoeker van spijkers op laag water en een Friezenhater. Op zijn
beurt beschouwt Emmius zijn opponenten als met verstand en waarheidsliefde
karig bedeelde broodschrijvers.49 Gelukkig leverde hij nog in 1604 een betere bijdrage aan de discussie door het vierde deel van zijn Rerum Frisicarum historia in
het licht te geven.
Na het oratorisch vuurwerk kwam als klapstuk in 1605 nog de actie van
Theodoretus Tyara, advocaat te Leeuwarden, Andries Hiddama, nota bene "koude
familie" van Furmerius,50 en Sibrandus Lubbertus, hoogleraar in de theologie te
Franeker, om Emmius een Franeker professoraat in het Grieks, het Latijn of zelfs
(!) de geschiedenis te bezorgen.51 Al mislukte het plan, het was duidelijk dat de
"Friezenhater" in Friesland invloedrijke aanhangers had.
Met bewonderenswaardige geestkracht herstelt Furmerius zich in de volgende
jaren. Hij moet nog aanzien dat Emmius het vijfde deel van de Rerum Frisicarum
historia publiceert (1607), maar dan is het zijn beurt. In 1609 verschijnt het eerste
deel van zijn geschiedwerk: Annalium Phrisicorum libri tres; in 1611 een nog door
Suffridus voorbereide editie van het Chronicon Iohannis de Beka; in 1612 hetzelfde Chronicon nog eens, samen met de Historia Guilhelmi Hedae, waarvan de uitgave ook door Suffridus was voorbereid; eveneens in 1612 het tweede deel van zijn
hoofdwerk: Annalium Phrisicorum pars altera.
Maatschappelijk krijgt Furmerius nu brede waardering. Met de Emmius-supporters Tyara en Hiddama gaat hij vriendschappelijk om.52 Met de stadhouder Willem
Lodewijk, een bewonderaar van Emmius,53 kan hij ook beter overweg. In 1603 was
hij nog beleefd afgepoeierd toen hij de stadhouder te spreken vroeg.54 In 1610
wordt hij meer dan eens bij Willem Lodewijk ten eten genodigd, de laatste keer in
gezelschap van o.a. Nicolaus Mulerius, de latere biograaf van Emmius.55
Dit roept de vraag op: is Furmerius' houding tegenover Emmius zelf ook veranderd? Er zijn aanwijzingen dat dit inderdaad het geval was. Daar is om te beginnen
het feit dat hij zich na 1604 van een verdere polemiek met Emmius onthouden
heeft.56 Vervolgens blijkt uit zijn Annales dat hij de kritiek van Emmius ter harte
genomen heeft. Hij schuift de fantastische overlevering niet zo resoluut ter zijde als
Emmius, maar staat veel kritischer tegenover deze bron dan Suffridus.57 Opvallend
is verder zijn hartelijke reactie op de stichting van de Groninger universiteit, waarin Emmius een groot aandeel heeft gehad.58 Een van de eerste studenten aan de
nieuwe universiteit is Arnoldus Furmerius, waarschijnlijk een kleinzoon van
Bernardus Gerbrandi.59 Tenslotte is ook de houding van Winsemius veelzeggend.
Hij is de opvolger van Furmerius als landshistorieschrijver geworden, maar was
voordien al met hem bevriend. Hij heeft een Latijns lofdicht bijgedragen aan het
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tweede deel van Furmerius' Annales en in 1617 een derde deel postuum uitgegeven.
Winsemius neemt tegenover de fantastische kronieken dezelfde houding aan als
Furmerius, maar laat zich ook lovend over Emmius uit. 60
Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de vijandige houding die het
Leeuwarder stadsbestuur in 1612 tegen Emmius aannam, geïnspireerd is door
Furmerius, zoals Eekhoff veronderstelt. 61 Uit het dagboek blijkt ook niet dat
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A/¾. 2. Bladzijde 37 uit het dagboek van Furmerius, waar sprake is van pogingen om Ubbo
Emmius een professoraat in Franeker te bezorgen. Handschrift Provinciale Bibliotheek
Leeuwarden
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Furmerius een aanhanger was van de factie die toen in Leeuwarden de macht had.
Hij kiest in de factiestrijd van die jaren niet duidelijk partij.62
Een groot vriend van Furmerius is Pancratius van Castricum, een interessante
figuur van wie we helaas weinig weten. Hij werd geboren in Alkmaar, studeerde
rechten, was pensionaris van Enkhuizen en van 1597 tot 1600 lid van de Raad van
State voor Holland. In laatstgenoemde functie maakte hij deel uit van een deputatie die in 1597 twisten in de Friese Staten hielp beslechten en van een andere deputatie die in 1600 hetzelfde in de Groninger Staten deed. Hij moet in Groningen een
goede indruk gemaakt hebben, want in 1604 werd hij tot syndicus van de stad
Groningen benoemd. Hij bleef dat tot 1618 en was daarna tot zijn dood op 16 april
1619 weer lid van de Raad van State voor Holland. Hij schreef boeken over theologische, naamkundige en biografische onderwerpen en liet in handschrift een kroniek van Holland en West-Friesland van 900 tot 1498 na.63
Van Castricum was een goede vriend van Emmius,64 maar met Furmerius was hij
niet minder bevriend. Mogelijk hebben zij elkaar tijdens het bezoek van Van
Castricum aan Friesland in 1597 leren kennen. In het dagboek is herhaaldelijk sprake van briefwisseling tussen Van Castricum en Furmerius. Ook de anonieme
"vriend uit Groningen" die zo nu en dan een brief schrijft lijkt, gezien de inhoud
van zijn brieven, Van Castricum te zijn.65 Furmerius stuurt Van Castricum een verhandeling van Suffridus Petrus.66 Voor zijn verhuizing naar Groningen woont Van
Castricum enige tijd in Leeuwarden.67 Later brengen de beide vrienden elkaar zo
nu en dan een bezoek.68 Is het een te boude veronderstelling dat Van Castricum, een
vriend van Emmius en Furmerius en bovendien een kenner van de geschiedenis van
Holland waarmee beiden zich ook bezig hielden, een bemiddelende rol tussen hen
gespeeld heeft? Bemiddelen lag hem kennelijk goed.
Furmerius onderhoudt ook vriendschappelijke betrekkingen met Sibrandus
Siccama, secretaris van Bolsward en verdienstelijk rechtshistoricus.69 De heren
wisselen onderling handschriften uit.70 Aan de kartograaf Jodocus Hondius stuurt
hij een door hem zelf vervaardigde beschrijving van Spanje.71 Uit alles blijkt dat hij
in het wetenschappelijke circuit meetelt.
Lang heeft Furmerius een goede gezondheid genoten. In 1612 bereikt hij het
hoogtepunt van zijn loopbaan: twee boeken in één jaar. Dan gaan de jaren toch tellen. De mededelingen in het dagboek worden korter, het handschrift wordt onregelmatiger, er valt vaker inkt op het papier, hij maakt meer schrijffouten. Toch blijft
hij doorwerken zolang het kan. Tijdens een logeerpartij bij zijn familielid Abel
Hania te Bergum, in de zomer van 1615, krijgt hij aanvallen van misselijkheid.72
Daardoor duurt zijn verblijf buiten Leeuwarden langer dan zijn gewoonte is, bijna
twee maanden. Op 19 juli keert hij in de stad terug. Hij schrijft daarna nog maar
enkele korte berichten op, het laatste op 28 augustus. Hij leeft nog bijna een jaar,
maar heeft blijkbaar niet meer de energie om nog iets op papier te zetten.
Op 6 augustus 1616 komt het einde. Hij wordt begraven in de Galileeër Kerk en
krijgt een mooie grafsteen met de sobere woorden die hij zelf soms in het dagboek
gebruikt heeft: "is in den Heere gerust"73 en een achtregelig Latijns vers, vermoedelijk van Winsemius, die immers ook het tweede deel van de Annales al verrijkt
had met een Latijns lofdicht.74 Winsemius verricht nog een daad van piëteit door in
1617 een derde deel van de Annales uit te geven. Het eindigt in het jaar 1152.
Furmerius blijft daarmee definitief achter bij Emmius, die in 1616 de Rerum
Frisicarum historici voltooid had.
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Epiloog
In het voorgaande is nogal wat nieuw licht op Furmerius' leven gevallen: zijn
afkomst; zijn studie in Bazel; zijn dienst in het Staatse leger, verblijf in Xanten en
relatie met Coornhert (alle drie niet absoluut zeker, maar wel zeer waarschijnlijk);
zijn bijzitterschap in het Krijgsgerecht; zijn epos Bellum Salicum; zijn strijd met
Ubbo Emmius, die dank zij het optreden van figuren als Willem Lodewijk en
Pancratius van Castricum niet tot een algehele polarisatie heeft geleid.
Het is opvallend dat een belangrijk deel van deze feiten, direct of door 'deduceren en combineren', te vinden is in het dagboek van Furmerius. Dat heeft daarmee
zijn waarde als egodocument al bewezen. De waarde als historische bron in bredere zin is nog groter. Men vindt op de 175 pagina's een schat van korte of wat langere notities o.a. over oorlogsverrichtingen, diplomatieke onderhandelingen, de
Friese politiek, kerkelijke zaken, het dagelijks leven in Leeuwarden, treffende sterfgevallen, criminaliteit, drankmisbruik en natuurlijk ook het weer. Dat alles
geschreven in een op het eerste gezicht vrij sobere stijl, maar wie goed leest voelt
daarachter vaak boosheid, verdriet of plezier van de auteur. Het Friese understatement is hem niet vreemd.
Ik zou de stelling willen verdedigen dat voor ons niet meer de Annales Furmerius' belangrijkste werk zijn, maar het dagboek. Door verval van krachten heeft
hij de Annales niet kunnen voltooien, maar ook voor een auteur in de kracht van
zijn leven zou dat een zware taak geweest zijn. Hij heeft de fout begaan een uitgangspunt te kiezen dat in wezen het zijne niet kon zijn. Fries nationaal besef en
bewondering voor zijn leermeester Suffridus zullen hem ertoe gebracht hebben, aan
te knopen bij de fantastische traditie. Hij miste echter ten enenmale de belangrijkste drijfveer voor de fantastische geschiedschrijving: de voorkeur voor een aristocratische maatschappij.75 Wie de schimpscheuten tegen machtsbegeerte, geldzucht
en corruptie van de adel in het dagboek leest76 komt tot de conclusie dat zijn politieke opvattingen weinig verschilden van die van Emmius.77 Het is dan niet zo'n
groot wonder dat hij in zijn geschiedwerk geleidelijk dichter bij Emmius kwam te
staan,78 evenwel zonder diens peil te halen.79
In de Annales is Furmerius niet zich zelf, in het dagboek wel. Hier is hij een
vroom en geleerd man, gevoelig voor het leed van zijn medemensen. Hij maakt wel
eens stevig ruzie, maar rancuneus is hij niet, zoals we al gezien hebben aan zijn
bericht over de oprichting van de Groninger universiteit. Hij is iemand aan wie men
geheimen durft toe te vertrouwen. Dat blijkt uit de vele niet voor het publiek
bestemde politieke nieuwtjes die hij opschrijft. Het blijkt vooral wanneer zijn neef
Gerbrand van Hees hem in vertrouwen meedeelt dat hij trouwbeloften heeft gedaan
aan een zekere Renisckia (Renske). Binnen de familie van de bruid (en misschien
ook wel in zijn eigen familie) leven bezwaren tegen een huwelijk. Hij kan het dus
niet rondvertellen, maar aan iemand moet hij het toch kwijt en dus vertelt hij het
aan oom Bernard.80 Iemand aan wie men zulke hartsgeheimen openbaart moet een
goed mens geweest zijn. Wie het hele dagboek leest komt tot de conclusie dat hij
geen groot man is geweest, maar wel een integere persoonlijkheid en een man om
van te houden.81
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Noten
Gebruikte afkortingen: D = Diarium Furmerii (Dagboek van Furmerius). Hierachter volgt dan in verkorte vorm de datum van de desbetreffende notitie in het dagboek: 20-10-05 is 20 oktober 1605; GAL
= Gemeentearchief Leeuwarden; PB = Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden; RAF =
Ryksargyf yn Fryslân, Leeuwarden.
1. G. de Wal. Oratio de claris Frisiae jureconsultis (3de, vermeerderde druk, Leeuwarden 1825), 167170.
2. E.H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese
historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw (Groningen 1952), 8-9, 79, 113-114, 179-182,
221-231,238-239.
3. Dit in hoofdzaak in het Latijn geschreven dagboek berust in de PB onder signatuur Hs 1184.
4. D 20-10-05. Dit gegeven was al door De Wal (zie noot 1) ontdekt.
5.' Hij noemt zich "Leovardiensis" op het titelblad van S. Petrus, Apologia pro antiquitate et origine
Frisiorum; cum B.G. Furmerii peroratione contra Ubhonem Emmium ... (Franeker 1603) en van
B.G. Furmerius, Hyperaspistes apologiae Suffridi Petri ...de origine et antiquitatibus Frisiorum ad
Ubhonem Emmium ... (Leeuwarden 1604). Ook uit zijn voorwoord bij de Apologia van Suffridus
Petrus blijkt dat hij uit Leeuwarden komt.
6. D 28-5-06.
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Flie en Lauwers. III: Leeuwarden, bewerkt door H.M. Mensonides (Leeuwarden 1952), 24-25.
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10-31.
18. P.Th. Zwart, ed., Protocol Cleuting. Het protocol van Nicolaus Judoci Cleuting (Nicolaes Joostzoon
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Mensonides, Grafschriften, III, 24-25.
Furmerius, Hyperaspistes, B 3.
Ibidem.
D 9-5-03, 9-6-04, 24-10-04, 1-6-07, 25-5-08. De naam Xanten noemt hij alleen in 1607 en 1608 uitdrukkelijk; in 1603 en 1604 is sprake van Kleef in het algemeen.
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Ibidem, 37.
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Bonger, Coornhert, 381.
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De eerste drukker van Leeuwarden:
Johannes Petreius
Paul Valkema Blouw
Tot voor enige jaren was de belangstelling voor de vroege historie van het boekdrukken in Friesland opvallend gering en - in overeenstemming daarmee - onze
kennis van het onderwerp beperkt. Wel trachtten enkelen het geheim van het
Freeska Landriucht te achterhalen, maar dat is een bijzonder geval; het is allerminst
zeker dat deze incunabel in Friesland is gedrukt. Dr. M.P. van Buijtenen pleitte voor
Berlikum, L. en W. Hellinga hebben Antwerpen voorgesteld. Overtuigende bewijzen voor deze toeschrijvingen zijn er echter niet en zo blijft de herkomst van dit
boek nog onzeker.1
Men kan stellen dat de geschiedenis van het gedrukte boek in het Friese gebied
pas bij de boekhandelaar-uitgever Thielman (Teilman) begint, toen deze zijn bedrijf
omstreeks 1540 van Groningen verplaatste naar Leeuwarden. Ook over die datum
bestaat nog onzekerheid: er zijn ook aanwijzingen dat hij al eerder in deze stad
gevestigd was.2 Zeker is echter dat hij er zijn laatste jaren heeft doorgebracht en
daar is overleden.3 Naderhand vinden we in de Rentmeestersrekeningen van 15571558 een zekere Johannes Petreius genoemd als 'boeckprentere ... van ... billietten
beroerende de vercopinge van Co. Mts. Biltlanden' (waarover nader). Daarvan is
echter geen exemplaar te vinden en bovendien meende men dat het Hof van
Friesland zijn wetgeving nog tot 1570 uitsluitend in geschreven vorm naar de besturen zond.4
Dat was wat de literatuur over het onderwerp aan informatie kon geven. In het
Provinciaal Archief (archieven elders in ons land beschikken voor dit onderwerp
soms over belangrijke overzichten) was tot voor kort nog minder te vinden. In de
verzameling Murray Bakker bevat de map 'De oudste beoefenaars van de boekdrukkunst in Friesland en hunne voortbrengselen' in het geheel niets over de 16de
eeuw. In J.G. Avis' 'Aantekeningen over beroepen en personen die deze beroepen
in Friesland uitoefenden' (hoofdzakelijk uit het archief van Gedeputeerde Staten en
de Rekenkamer), was evenmin iets te vinden, uitgezonderd een verwijzing naar een
betalingsordonnantie van 22 dec. 1600 aan Gillis van Craenenbrouck - een drukker
die echter niet in Friesland maar in Emden gevestigd was.5 Het zag er naar uit dat
inderdaad de heersende opvatting juist was dat pas met de komst van de Antwerpenaar Gillis van den Rade (Radaeus) de typografische activiteit in Friesland op gang
kwam. Hij was officieel drukker zowel voor de Academie te Franeker als voor de
Staten en toonde zich op beide posten een actief en competent man. Sinds het jaar
1585 had Friesland dus een moderne drukkerij en dank zij het onderzoek van dr. J.
Kalma beschikken we over een goed overzicht van haar productie.
Toch is dit traditionele beeld onvolledig. Het bleek namelijk mogelijk vast te stellen dat in Franeker, voordat Radaeus zich daar vestigde, een drukkerij heeft gewerkt
die in dienst stond van de aanhangers in deze streken van Menno Simons en Dirk
Philips. Deze doperse onderneming gaf uitsluitend teksten uit die uit die kring
voortkwamen of in het bijzonder voor haar aanhangers bestemd waren, zoals de

Wumkes.nl

De Vrije Fries, LXXVI (1996) 67-74

67

bekende 'Biestkens' Bijbels en Nieuwe Testamenten. In de periode van haar werkzaamheid, van 1556 tot 1570, drukte men, ongehinderd door de overheid, vierentwintig (voorzover thans bekend) werken van soms aanzienlijke omvang. Van 1556
af was het bedrijf acht jaar lang actief onder de oorspronkelijke eigenaar Jan
Hendricksz van Schoonrewoerdt, die met zijn drukkerij uit Utrecht was overgekomen. Wie na zijn dood in 1564 de leiding kreeg weten we niet; de naam van die
opvolger is nergens te vinden - zoals trouwens ook het bestaan van de drukkerij zelf
geheel in vergetelheid is geraakt.6
In Friesland werd de rol van uitgever voor de doperse gemeenschap daarna overgenomen door Pieter Hendricksz van Campen, een drukker in Leeuwarden die kans
zag naast zijn werk voor het Hof en de Staten van Friesland een groot aantal meest
doopsgezinde publicaties tot stand te brengen. Hij deed dat natuurlijk niet onder
zijn eigen naam, maar of anoniem of met het pseudoniem Peter van Putte, zogenaamd in Harlingen. Van 1579, het begin van zijn zelfstandige loopbaan, tot zijn
overlijden in 1587 gaf hij voor de dopers meer dan twintig meest nogal omvangrijke boeken uit, waarmee hij zich tot een van de vier of vijf grootste uitgevers in de
bevrijde gebieden ontwikkelde. Het is een raadsel hoe hij kans zag al die activiteiten geheim te houden, maar blijkbaar was het toezicht van de autoriteiten op zijn
dagelijkse werk niet al te streng.
Deze Pieter Hendricksz was namelijk gedurende zijn gehele loopbaan de officiële drukker van Friesland - evenals Isebrant ter Steghe dat van 1573-1578 was
geweest. Deze voorganger had op 15 april 1572 van de supervisor van het drukwezen Christophe Plantin een consent gekregen om te mogen drukken. In het hem uitgereikte certificaat staat vermeld dat hij 25 jaar oud was, afkomstig uit Steenwijk,
en dat hij daar in dienst was van Herman 't Zangers, die hem het vak geleerd had.7
Hij kocht daarna in Emden de drukkerij van de sinds enkele jaren overleden Jean
Malet (oorspronkelijk eigendom van Jan van Zuren in Haarlem) waarmee hij zich
in Leeuwarden vestigde als drukker voor het Hof. Hij volgde als zodanig zijn leermeester 't Zangers op, die in 1570-1572 die functie had vervuld. Deze drukte in die
periode in Steenwijk een aantal Friese overheidspublicaties, waarvan er zeven
bewaard zijn en een achtste bekend is door een vroege vermelding.
Herman 't Zangers is een van die schimmige drukkers die bijna nooit hun boeken
hebben gesigneerd en van wie de productie dan ook alleen valt te achterhalen door
een vergelijkend onderzoek aan de hand van het drukkersmateriaal dat zij gebruikten: hun lettertypen en ornamenten dus.8 Langs die weg blijkt dan dat hij in het
begin van zijn loopbaan, de jaren 1565-1569, een reeks van verboden boeken drukte waarvan er verschillende op de Antwerpse Index voorkomen. Uit zijn fonds blijkt
dat hij doperse verbindingen had, en tevens valt te vermoeden dat hij Coornhert
heeft gekend, mogelijk via diens Deventer vrienden. Een van zijn interessantste uitgaven is namelijk een Nederlandse versie van het beroemde boek van Martinus
Bellius (pseudoniem van Seb. Castellion): De haereticis an sint persequendi [...],
hier vertaald als 'Van ketteren, ofmen die oock vervolgen [...] sal'. 9 Met die uitgave heeft 't Zangers een belangrijke (en voor hemzelf niet ongevaarlijke) bijdrage
geleverd aan de geloofsvrijheid in de Nederlanden, waarvan Coornhert, zoals
bekend, de grote verdediger was. Na 1570 zien we 't Zangers op veiliger terrein: hij
drukt dan almanakken.
In het 16de-eeuwse Friesland is dus meer uitgegeven dan men tot voor kort vermoedde en dat geldt ook voor de tijd vóór 1565, waarover tot dusver nog in het
geheel niets gepubliceerd is. Want ook in die jaren was in Leeuwarden reeds een
drukkerij gevestigd, die regelmatig orders kreeg van overheidswege en daarnaast
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soms ook een eigen uitgave ondernam. Degene die het bedrijf had opgezet en leidde, was een veelzijdig man: rector van de stadsschool, openbaar notaris, secretaris
van een grietenij - en ook nog drukker. Over zijn maatschappelijke loopbaan is het
een en ander bekend, maar zijn typografische activiteiten zijn vergeten. Daarmee
verdween het eerste begin van het drukken in Friesland uit het zicht.
In het jaar 1554 protesteerden de bestuurderen van de grietenij Idaarderadeel tegen
een eerder genomen besluit van het Hof, waarbij men zonder inspraak een secretaris kreeg toegewezen - ondanks het feit dat het recht tot benoeming van deze functionaris bij de grietman en zijn bijzitters lag en het Hof alleen de beëdiging was
opgedragen.10 De benoeming bleek bovendien, althans in de ogen van de grietenijbewoners, geen succes. In 1563 beklaagden zij zich er officieel over dat rechtzittingen pas begonnen wanneer het de grietman zinde. Deze beriep zich op nalatigheid van zijn secretaris die, tegen de regels in, niet in de grietenij woonde maar in
Leeuwarden. Bij slecht weer kwam hij nogal eens te laat of in het geheel niet opdagen. Bovendien nam hij het recesboek of het register ervan altijd mee naar huis,
zodat men er bij zijn afwezigheid niet over kon beschikken. Als gevolg van deze
onregelmatigheden wilde ook de
dorpsrechter dan niet verschijnen en
kon de grietman de getuigenverhoren
naar eigen believen leiden, met alle
willekeur vandien.11
De bewuste secretaris van Idaarderadeel wordt in de stukken niet bij
name genoemd, maar uit een officieel
document uit 1552 blijkt dat het ging
om de eerder genoemde Johannes
Petreius.12 Hij was waarschijnlijk geen
Fries van geboorte maar afkomstig uit
Kampen. Daar was hij leraar geweest
aan een van de twee stadsscholen en
dreef hij blijkbaar als bijverdienste een
boekhandel.13 Omstreeks 1536 komen
we hem tegen als uitgever van een
nieuwstijding (NK 2030).14 Mogelijk
was dit uitgaafje, een enkel katern van
vier blaadjes, bedoeld als een soort
proef. Het laat zien dat Jan Petersz op
dat moment nog geen eigen drukkerij
bezat maar gebruik maakte van de
diensten van een stadgenoot: Jan
Evertsz, eveneens een leraar, die reeds
Afb. 1. Titelblad van de door Johannes
in 1524 drukwerk vervaardigde.15 Op
Petreius gedrukte 'Nieuwe tydinghe',
18 april van dat jaar namelijk werd
Universiteitsbibliotheek Gent
deze collega door het stadsbestuur ter
verantwoording geroepen omdat hij een tekst had gedrukt die de magistraat niet
zinde. De oudste uitgave die van hem bewaard is, dateert van 1527 (NK 1330).
Twee jaar na de nieuwstijding die Jan Evertsz voor hem had verzorgd, verschijnen dan te Kampen, eind 4538 en begin 1539, bij Joannes Petreius twee dunne
boekjes die hij ditmaal zelf had gedrukt. Het zijn Latijnse huldedichten van de
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auteur Rhenanus Uzichius op de intochten van Willem van Gelre te Zutphen resp.
Harderwijk.16 Petreius blijkt nu over eigen drukkersmateriaal te beschikken. Niet
lang daarna vertrekt hij uit zijn woonplaats; na 1542 wordt hij in Kampen niet meer
vermeld. In dat jaar kreeg hij opdracht voor de stad een repertorium te binden dat,
toen het in 1882 overgebonden werd, een aantal losse vellen opleverde van een
16de-eeuws liedboek dat sindsdien bekend staat als het 'Kamper liedboek'.17 Jan
Petersz had als binder uitschiet van een eigen uitgave gebruikt om er de platten mee
op te vullen.
Onze man blijkt daarop naar Leeuwarden vertrokken; wanneer precies is onbekend. Waarschijnlijk was hij daar omstreeks 1546 al gevestigd; er bestaat een uitgave van een nieuwstijding die op dat jaar betrekking heeft met als impressum;
'Gheprent bynnew leeuwerden met consent des Stadts, By my Jo. Pe.' 18 Hoewel dus
geen jaar van uitgave is vermeld, mag men aannemen dat het bericht niet lang na
de beschreven gebeurtenissen is verschenen. Maar hoe weten we nu dat deze Jo. Pe.
dezelfde is als de Johan Petersz die we uit Kampen kennen?19 De naam behoort tot
de veel voorkomende namen, en in Kampen zelf leefden verschillende tijdgenoten
die zo heetten, ook in het onderwijs. Daaronder zelfs zijn directe superieur, de
'opperschoelmeister' Mr Jan Petersz van Limburg, die in 1538 'bij vernieuwing' tot
rector van de beide stadsscholen was aangesteld.
Voor de identificatie van de Leeuwarder met de Kamper Jan Petersz zijn we aangewezen op het enige element dat die relatie zichtbaar kan maken: het drukkersmateriaal. De gebruikte lettertypen blijken voor dat doel niet voldoende, omdat zij
te algemeen zijn en in het letterbeeld van te veel drukkers voorkomen om hier te
kunnen dienen. Gelukkig ligt dat anders met de sierletters van onze Johannes
Petreius; in beide steden vinden we in diens werk dezelfde houtsnee initialen.20 Zo
komt een in Friese overheidspublicaties veel gebruikte sierletter O reeds voor in het
Kamper Liedboek, samen met andere initialen uit dat alfabet. Als we nu dat blokje
aantreffen in drukwerk voor het Hof in Leeuwarden toont dit, samen met de naamsovereenkomst, aan dat in beide gevallen dezelfde pers aan het werk was.
De Nieuwe tydinghe is tot dusver de enige uitgave van onze drukker die te voorschijn is gekomen; het is althans de enige die zijn naam draagt. Voor het overige
kennen we van hem alleen een reeks van vijftien anoniem gedrukte overheidspublicaties uit de periode 12 oktober 1547 tot 16 Juli 1563. Zij zijn bijna alle, samen
met diverse andere (waaronder ook vele geschreven) officiële bekendmakingen
bewaard in het 'Plakaatboek' van het stadsarchief te Leeuwarden.21 Verder is in de
registers van de Rekenkamer van Friesland over het jaar 1557/1558 de reeds
genoemde vermelding van een betaling te vinden aan 'Johannes Petreius,
Secretarijs van Idaarderadeel ende Boeckprentere, ter cause van dat hij geprent
ende gedruct heeft diversche billietten beroerende de vercopinge van zekere Co.
Mts. Biltlanden'.22 Het blad zelf is blijkbaar niet bewaard, althans nog niet teruggevonden.
De meeste van deze publicaties geven de tekst van plakaten van de centrale regering, waarvan de uitvaardiging aan het Hof werd opgedragen. Men moest in
Leeuwarden zorgen voor het bekend worden van deze wetgeving bij de verschillende steden en grietenijen in Friesland en verder ressorterend gebied. Hetzelfde
gold, in de Noordelijke Nederlanden, voor de hoven van Holland en Gelre in Den
Haag resp. Arnhem; ook zij waren verantwoordelijk voor de verspreiding van allerlei wetgeving in hun landen en ook zij schakelden daarvoor in toenemende mate
drukkers in. Niet alle plakaten en ordonnanties vonden echter, wat Friesland betreft,
hun oorsprong in Brussel. Zo verscheen in 1550 een verbod om 'brandbrieven', of
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andere bedreigingen met geweld, af te kopen (Schwartzenberg III, 214-216). Dit
plakaat is uitgevaardigd te Leeuwarden op 25 juli 1550 door de stadhouder, de president en de raden van het Hof en had betrekking op misstanden die speciaal in het
Noordoosten van ons land voorkwamen. Dezelfde autoriteiten besloten op 1 mei
1561 tot een ordonnantie waarbij de boeten op ontduiking van accijnsen en andere
heffingen op verhandelde goederen aanzienlijk verzwaard werden (Schwartzenberg
III, 539-540). Ook deze tariefsherziening werd in gedrukte vorm verspreid.
In tegenstelling tot de publicaties van het Hof van Holland, die bijna altijd in
katern-vorm verschenen, en die van Gelre - meest plano's - wisselde Jan Petersz de
vorm van zijn uitgaven af. Soms drukte hij de tekst als katern, soms als bifolium,
niet zelden ook als biljet, eenzijdig en dus geschikt om aangeplakt of aangeslagen
te worden. Dit betrof dan vooral handels- en muntzaken die algemene bekendheid
moesten krijgen, zoals hier bv. een verbod tot bezit en verkoop van ijzeren voetbogen. Men kan vaststellen dat alleen tot het drukken van dergelijke wetgeving werd
overgegaan wanneer zij op ruimere schaal verspreid moest worden en dus een groter aantal exemplaren nodig was. Hierbij geldt echter dat we slechts in staat zijn een
deel van de productie te overzien - al lijkt het onwaarschijnlijk dat wat ontbreekt,
het beeld aanzienlijk zou kunnen wijzigen.
In 1565 werkte Jan Petersz niet meer als drukker voor het Hof. Dat weten we
omdat men in dat jaar tot een bijzondere maatregel moest overgaan om een plakaat
ter regeling van de graanhandel te kunnen uitvaardigen. Bij gebrek aan een plaatsvervanger voor Petreius bleek het nodig gebruik te maken van de overeenkomstige
uitgave van het Hof van Holland , gedrukt in Amsterdam door Willem Jacobsz.23
Het exemplaar in het Leeuwarder Plakaatboek (I, nr. 160) is in handschrift geschikt
gemaakt voor verspreiding in Friesland: zo is het grote Amsterdamse wapen uitge-
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sneden, de aanhef gewijzigd en het laatste blad (of bladen?, mogelijk volgde een
blanco blad) opnieuw uitgeschreven. Het zo aangepaste stuk werd gewaarmerkt
door de griffier van het Hof, Pieter van Eemskerck, en, zoals op het stuk is aangetekend, te Leeuwarden op 13 oktober 1565 afgeroepen.
Daarna werden, voorzover na te gaan, gedurende enkele jaren door het Hof geen
plakaten in gedrukte vorm verspreid. Pas in 1570 verscheen 'Gedruct thoe
Steenwijck' Seeckere Placaîen van den Coninck [...] van 19 mei en 3 juni, in een
gecombineerde uitgave. De drukker was de reeds genoemde Herman 't Zangers,
een man van onbekende herkomt, die zich waarschijnlijk omstreeks 1565 in
Steenwijk vestigde - de datum van zijn vroegst bekende druk. Zijn publicaties zijn
zeldzaam en hun oplagen waren blijkbaar klein, zodat er vermoedelijk diverse verloren zijn gegaan en zijn oeuvre groter was dan we thans kennen. Van mei 1570 tot
in 1572 drukte hij, voorzover thans bekend, zeven plakaten en ordonnanties in
opdracht van het Hof.24 Daarna werd dat werk, zoals reeds vermeld, overgenomen
door zijn vroegere leerling Isbrant ter Steghe, die als eerste de officiële status van
Hofdrukker kreeg. In 1579 werd hij als zodanig opgevolgd door Peter Hendricksz
van Campen en deze op zijn beurt door Gillis van den Rade (Radaeus) te Franeker.
Met deze namen zijn we op bekend terrein gekomen, zodat we thans de gehele
productie van overheidspublicaties in Friesland kunnen overzien. Althans voorzover zij in de regio tot stand kwam: de vroegste in Friesland verspreide edicten in
gedrukt vorm werden vanuit Brussel verzonden. We kennen daarvan drie plakaten
in Plakaatboek I van het Gemeentearchief Leeuwarden, genummerd lla-c, alle drie
van 7 oktober 1531.25 Hierbij is het beruchte decreet van die datum tegen verboden
boeken; de andere twee handelen over muntzaken. Zij vermelden geen drukker vermoedelijk was dat Willem Vorsterman in Antwerpen - en zijn gecollationeerd en
gesigneerd door de griffier van het Hof, Simon van der Bauwetten. Het Leeuwarder
Plakaatboek bevat een nog vroegere muntpublicatie van 20 oktober 1530, een
planodruk zonder impressum. Het stuk is blijkbaar eveneens uit Brussel naar het
Hof gezonden26 maar aantekeningen die wijzen op een afroeping in Leeuwarden
ontbreken. Wel laten zij het belang zien dat de centrale regering reeds in een vroeg
stadium hechtte aan een uniforme, gecontroleerde verspreiding van dergelijke wetgeving in de verschillende landsdelen.
We kunnen verder nog slechts een enkel boek, en dan nog onder voorbehoud, aan
Petreius toeschrijven. Het betreft een van de hoogst zeldzame geschriften van Adam
Pastor (Roelof Martensz), een doopsgezinde voorganger die omstreeks 1545 door
Menno Simons tot 'oudste' was aangesteld. Op grond van onder andere zjin unitarische opvattingen werd hij echter al na enkele jaren door deze en Dirk Philips afgezet en uitgestoten.27 Men vindt het unieke exemplaar, thans in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, beschreven en afgebeeld in een artikel van de toenmalige
bibliothecaris CR Burger Jr.28 Hoewel deze de druk niet kon thuisbrengen, lijkt het
me niet uitgesloten dat het werkje van de pers van Petreius kwam. Het titelblad laat
namelijk een groot figuratief ornament zien dat oorspronkelijk eigendom was van
zijn vroegere stadgenoot Jan Evertsz.29 Er zijn meer voorbeelden van materiaal dat
uit Kampen in Leeuwarden terecht kwam; mogelijk heeft Petreius een deel van de
drukkerij van zijn vroegere collega overgenomen toen diens bedrijf kort na 1538
werd opgeheven. Ook de lettertypen zouden hierop kunnen wijzen. Helaas bevat
het boekje geen initiaal die de toeschrijving bevestigt.
Als notaris is Petreius nog enige tijd werkzaam gebleven; in het Protocol Cleuting
staat opgetekend dat, tijdens ziekte van deze collega, op 4 januari 1567 'stilo communi' voor Jan Petreius publicus notarius een schuldbekentenis werd verleden.30
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Dit is een van de weinige keren dat zijn naam nog vermeld wordt; zelfs zijn sterfdatum is onbekend.
Zo weten we nu wie de eerste officiële drukker in Friesland is geweest - al was
hij geen man van het vak en beoefende hij zijn ambacht slechts als bijverdienste.
Zelf zal hij zijn werk als rector, als notaris en als secretaris van Idaarderadeel
belangrijker hebben geacht. Dit neemt niet weg dat ook zijn typografische activiteit
gememoreerd mag worden.
Noten
1. Voor relevante literatuur over deze kwestie zie de opgave in: De vijfhonderdste verjaring van de
boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus [van de] tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek
Albert I (Brussel 1973) 399-402 (p. 400).
2. Ph. H. Breuker, 'Eekhoffs Geschiedenis van de Leeuwarder drukkers en uitgevers tot 1870', in: C.P.
Hoekema, Eekhoff en zijn werk; leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) (Leeuwarden
1980) 176: 'In 1536 woonde hij in Groningen.' Men zie ook de noot bij nr. 4072 van NK = W.
Nijhoff & M.E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540, vols. I-III, pts. 1-5
('s-Gravenhage 1923-1971): 'De boekverkooper Teilman (Thielman) is ons bekend te Leeuwarden
in 1534 ([nr] 1761) en te Groningen in 1536 (1196), c. 1537 (161 en 1757) en c. 1540 of iets later
(1475). Vermoedelijk woonde hij ook in 1538 te Groningen, tenzij hij gelijktijdig een zaak te
Leeuwarden en te Groningen dreef. Volgens W. Eekhoff, De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden
(Leeuwarden 1870) 413, komt 'Thylman, Boekverkooper uit het land van Kleef' in de
Burgerboeken te Leeuwarden van 1543-44 voor.
3. Op 14 september 1545 gaven vier Antwerpse uitgevers aan Jan Baers volmacht om van de erfgenamen van 'Thielmanne van Leeuwaerden boeckvercoopere wijlen ... in Vrieslandt' achterstallige
schulden 'van boecken ende andersins' te vorderen. Zie L. van den Branden in: Archives et bibliothèques de Belgique, Archief- en bibliotheekwezen in België 51 (1980) 220.
4. Breuker, op. cit. (n. 2) p. 176 col. 2.
5. Voordat hij zich in Emden vestigde, had hij enige jaren een bedrijf in Mechelen. Voor zijn activiteiten daar zie: Anne Rouzet, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle (Nieuwkoop 1975) 49.
6. Over deze drukkerij zie schr. dezes, 'Een onbekende Doperse drukkerij in Friesland', Doopsgezinde
Bijdragen, N.R. 15 (1989) 37-63.
7. Certificats délivrés aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin, éd. Ph. Rombouts
(Antwerpen/Gent 1881) 35. In de Franse tekst noemt hij zich 'compagnon" van de drukker.
8. Over Herman 't Zangers, zijn loopbaan, lettertypen, ornamenten en publicaties zie schr. dezes, 'Een
vergeten ondergrondse drukker: Herman 'tZangers in Steenwijk (1565-1580), in: ForBob de Graaf
... Festschrifi on the occasion of his 65th birthday (Amsterdam 1992) 174-87. De nog spoorloze
achtste publicatie wordt vermeld door A.M. Ledeboer, De boekdrukkers, boekverkopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw (Deventer 1872) 354.
9. Schr. dezes, art. cit. (zie vorige noot), pp. 183-184.
10. Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland ... verzamelt door G.F. thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg, dl. III (Leeuwarden 1778) 341 vv. (hierna geciteerd met Schwartzenberg).
11. Zie over deze omstandigheden: M.P. van Buijtenen, De grietenij Idaarderadeel (Dokkum 1947) 46
vv.; ook hier zonder vermelding van de naam van Jan Petersz.
12. In een procedure voot het Hof van Friesland op 25 juni 1552 wordt Mr. Jan Pieters als secretaris
van Idaarderadeel genoemd (brief dd. 3 juni 1942 van de rijksarchivaris in Friesland aan Mej.
G.H.A. Krans, thans in UB Amsterdam). - Het archief van Idaaarderadeel begint pas met 1567, het
vroegere deel is verloren gegaan.
13. Voor wat bekend is over Jan Petersz' activiteiten in Kampen, zie: G.H.A Krans, 'De eerste boekdrukkers van Kampen in hun dagelijksche omgeving en het "Kamper" liedboek', Verslagen en
Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis 59 (1943)
85-103 (p. 86vv, 96vv); dezelfde, 'Kamper boekdrukkers in de 16e eeuw', Kamper Almanak,
1959/1960, 176-91 (181/182).
14. Tijdinge van Roome aengaende den Keyser [...] Gheprent tot Campen in die Geert strate van der A.
Bi mi Jan Evertssoon. Enrfe men'salse te coep vijnden bij Jan Peterssoon (ex. KB Brussel).
15. Voor zijn uitgaven zie men het drukkersregister in Nijhoff-Kronenberg (n. 2). in voce.
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16. NK 3800 en 3801 (ter vervanging van NK 1801). M.E. Kronenberg, 'Twee Gelderse 1'eestdichten
van Rhenanus Uzichius (Kampen 1538-1539)', in: Het Boek 22 (1933-34) 67-72.
17. NK 3397-8 en 0797-8. Voor historische en bibliografische bijzonderheden, zie: M.E. Kronenberg,
'Het Kamper liedboek (c.1540)', Het Boek, 23 (1935-1936) 165-74, en 26 (1940-1942) 90; dezelfde, 'Nog eens het Kamper liedboek (c. 1540)', ibidem 29 (1944-1946) 159-70; C.W.H. Lindenburg
in Tijdschrift der Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 14 (1940) 48-62.
18. Frolicke ende waerachtighe nieuwe tydinghe, van die victorie des alder Christelijckste grootmachtichsten ende onoverwinlicksten Keyser Caroli, unser alderghenedichstera Heeren [...]. De nieuwstijding beschrijft de recente krijgssuccessen van Karel V, voorafgegaan door twee 9-regelige strofen, 'geschreven op Alderkinderen dach, Anno M.xv hondert.xlvi'.
19. In het Burgerboek van Leeuwarden komt meerdere malen een Jan P(i)eters(z) voor, maar geen
J(o)han Petreius. Hierbij moet worden opgemerkt dat de eerste ca. 20 jaar zijn ingevuld zonder vermelding van het jaar van toelating; het beginjaar 'c. 1540' is dan ook betrekkelijk willekeurig.
20. Deze initialen zijn copieën van een stel van de Keulse drukker-uitgever Johannes Soter, die deze
sinds 1522 in gebruik had. Zie The Library, 4th S. 16 (1926) 283-5.
21. Gemeentearchief Leeuwarden, Plakaatboek I, nrs. 51 en 53 (2 ex. van een plakaat tegen het drukken en verkopen van verboden boeken, Brussel 22 sept. 1540), 95, 97, 103, 110, 113, 128, 130, 133,
141-144, 149, = Schwartzenberg II, 791-795 resp. III 126-129, 139-145. 208-210, 318-319, 325328, 414-415, 417-419, 435-436, 539-540, 564-565, 571-572, 581-582, 587-588. Plakaatboek I, nr.
51 is gewaarmerkt door Steven Nicolaï, substituut-griffier tijdens het interim na de dood van Arent
Boeijmer in 1548. Volgens aant. op de voorlaatste, blanco pagina werd het plakaat op 21 juni 1549
afgeroepen, voor de tweede maal op 24 december van dat jaar en daarna nogmaals op 25 juni (het
jaartal is weggesneden).- Van Schwartzenberg III, 214-216 is een druk van Petreius in het
Rijksarchief in Friesland, Leeuwarden, verzameling Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen, fo. 22
in 787B. Tenslotte bevindt zich in Gemeentearchief Deventer een brief (Oud Archief, oud 898 nr.
77) van de stadhouder Arenberg aan Ridderschap en steden, getekend 1 oktober 1551, tot publicatie van zeker plakaat. Het staat echter niet vast dat dit bericht betrekking heeft op een gedrukt stuk.
Zie Cost Jordens, Bijlage I p. 75.
22. W. Eekhoff, De stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden [...] (Leeuwarden 1870)413. Naar hem A.M.
Ledeboer, Alphabetische lijst der boekdrukkers, boekverkopers en uitgevers in Noord-Nederland
[...] tot den aanvang der negentiende eeuw (Utrecht 1876) 133.
23. (Koptitel:) Copie. BY DEN CONING. E.W. Moes (later voortgezet door C.P. Burger Jr.), De
Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw, deel I (Amsterdam 1900), nr. 177.
24. Schr. dezes, art. cit. (n. 8), p. 175.
25. J.C. Singels, Inventaris van het oud-archief der stad Leeuwarden (Leeuwarden 1893) nrs. 174a-c;
Schwartzenberg dl. II, pp. 588-608. Geen van de drie uitgaven is beschreven in Nijhoff-Kronenberg.
In Leeuwarden is tevens bewaard een begeleidende missive van stadhouder Schenck van
Tautenburch van 7 dec. 1531 (Singels nr. 174d), met het bevel de plakaten op de 14de van die maand
te doen afkondigen.
26. Het blad geeft 'die rechte ghewichte van allen den gouden penninghen ghevalueert by sijner K. maiesteyt in die leste ordonnantien vander munten'. Ook dit is een vermoedelijk Antwerpse post-incunabel die in Nijhoff-Kronenberg ontbreekt.
27. Vnderscheit tusschen rechte leer under valsche leer, z.pl., dr. en jr. voor Adam Pastor, zie: K. Vos
in NNBW II, kol. 1078, en S. Cramer in Bibliotheca Reformatoria Neerlandica, dl. 5 ('sGravenhage 1909) 317-327.
28. C.P. Burger Jr., 'Eene verzameling 16e-eeuwsche boekjes en fragmenten', in Het Boek 11 (1922),
pp. 91-4, met reprod. titel. K. Vos, in De Zondagsbode van 28 mei 1922, dateerde het boekje daarna op [1550?].
29. NAT Jan Evertsz II. 4: het figuratieve ornament boven- en onderaan.
30. Protocol Cleuting 1554-85, uitgeg. door P. Th. Zwart (Leeuwarden 1970), pp. 201/2 nr. 371. Ook
op 18 juli 1559 wordt Petreius daarin als notaris vermeld (pp. 132/3 nr. 245).
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A Frisian Relief in Denmark
Vibeke Michelsen
In Denmark, in the eastern part of Jutland, lies the village of Tyrsting, and some distance away stands its church - an unassuming building which has long held a mystery in the form of an alabaster relief (fig. 1) from 1551. It is inset in the altar-piece,
and is apparently of Netherland origin, hitherto attributed to a Flemish artist,1 but
which one?
On the same lines as the Dutch De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis
en Kunst and the German Bau- und Kunstdenkmaler, the Danish National Museum
has since 1933 published the reference work entitled Danmarks Kirker which,
county by county, gives a detailed description of the churches' fabric, mural paintings, furniture, and monuments. Today this inventory covers more than half of the
old churches in Denmark, and amounts to 45 volumes corresponding to 2:/2 shelf
metres. It was in connection with the customary investigations prior to publication,
in this case Tyrsting Church,2 that the question of the alabaster relief again arose.
Tyrsting Church, like a very great number of Danish village churches, was originally built in the 12th and 13th centuries, but about 1766-67 a total rebuilding was
commissioned by the then church patron, Thyge Jesper Tygesen of Mattrup, later
ennobled as de Thygeson. He was an enterprising merchant and big land-owner,
and he owned several churches under the manor of Mattrup in Tyrsting parish. In
the manner of several other land-owners of his time, he enriched the interior of his
church with lavish rococo furnishings executed by a local wood carver.
In the new altar-piece with its tall columns, pilasters, and fine rocaille-shaped
wings picked out in gold, was inset a renaissance relief of alabaster (fig. 2).
Where did this splendid carving come from? Probably from the church patron's
manor-house Mattrup,3 originally a renaissance building which had undergone
extensive alterations just about the time round 1760, but some changes had also
been carried out by the previous owners, the Hardenberg family. A record from
1768 relating to the manor mentions a small chapel built in 1577 by Erik
Hardenberg, "and in it an altar-piece with gilded alabaster images." Nothing of this
chapel remains, nor is there any other later mention of its adornment. However, it
seems very likely that Erik Hardenberg had indeed installed a chapel at Mattrup.
Nobleman and Counsellor of the Realm, Erik Hardenberg (c. 1534-1604), came
from an illustrious family. He was the son of King Christian III's Lord High
Steward, Eiler Hardenberg (died 1565), and he owned large estates in Jutland, as
well as in Funen where he acquired considerable landed possessions through his
marriage to Anne R0nnow. His great wealth enabled him to rebuild several of his
manor-houses and churches, as well as to enrich the latter with costly furniture and
fittings. He made Klovborg Church near Mattrup into the shrine-church of the
Hardenbergs, where he installed a crypt for their dead, and in the chancel of the
church he laid a lavish memorial in stone with carvings in relief of himself and
members of his family.4
It must be assumed that, in keeping with a number of his high-born contemporaries, Hardenberg arranged a chapel at his country seat Mattrup Manor, not only furDe Vrije Fries, LXXVI (1996) 75-85 Wumkes.nl
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Both in Denmark, and in the province of Scania (Danish until 1658, now part of
Sweden), several examples are found of domestic altar-pieces with alabaster reliëfs
known to have been imported from the Netherlands by noblemen.6 Usually made
between the 1560s and 1570s particularly in Mechelen and Antwerp, where a great
many of these small, rectangular alabaster reliëfs in an architectural framework
were virtually serially produced.
It is scarcely surprising then, that the Tyrsting relief has consistently been looked
upon as being of (as it was called) southern Netherland origin, viz. of Flemish provenance - the more so since its artistic style seemed characteristic of this.
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However, the relief in itself clearly diverges from the above-mentioned Flemish
alabaster carvings in shape, size, motif and execution. It is arched like a portal,
measures 87 cm x 58 cm, and is now entirely without gilding, presumably removed
when the relief was set in the altar-piece.
The representation depicts the Last Judgement and the Resurrection of the Dead,
in the imagery of St. Matthew's gospel, chapter 25, verse 31 ff. The scène is depicted on several planes, and the larger figures in front are carved in high relief and
partly detached from the background. The initials V L and date 1551 are carved on
a small mound of earth near the middle of the edge below (fig. 3).
The relief is divided into two zones: an upper celestial one, where Christ is shown
amid clouds (partly according to the medieval scheme), flanked by the intercessors
of mankind, the Virgin Mary and John the Baptist, each in the company respectively of women and men. The terrestrial zone below is a perspectival composition, the
dead rise from their graves, and tiny human figures in the background are separated after the judgement. On one side the Blessed are led to heaven by angels; on the
other, demons push the Damned towards the flaming jaws of heil. Dramatic movement epitomises the carving: Christ the Judge seems to sweep along with hair and
drapery flying, encircled by the heads of cherubs. His attributes, the lily of mercy
and the sword of punishment, are carried by female angels. The kneeling intercessors gesticulate at each side, below them hovers a cherub carrying the Cross, flanked by two more cherubs sounding trumpets.
In the lower part of the relief can be seen the naked figures of the resurrected dead
(fig. 4), among them are closely entwined men and women who receive judgement
- either salvation or eternal damnation - as they look up in alarm towards Christ,
covering their nakedness with their winding-sheets. The different people and their
mutual relations are very realistically portrayed.

Fig. 3. Vincer. I •• ..»_».„• . . " • . • • i'" 1 .
Denmark. (Photo H. Wichmann 1994)
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The relief is finely carved, the anatomy and musculature of the figures are correct
and unobtrusive, physiognomies are revealing, the treatment of hair is sensitive.
Everything has been executed in the expressively mannered style characteristic of
Netherland work under the Italian influence.
But where is the model, the prototype? There must have been one. Searches have
yielded nothing, and only approximate similarities of parallels were discovered.
Another difficulty is that the Last Judgement motif is rarely found among surviving
folio prints from the period before 1550.
The closest example is a print from about 1548-50 attributed to the Netherland
engraver Cornelis Bos after an original by Maerten van Heemskerck.7 The portrayal
of the naked gesticulating figures, in the throng of people below Christ the Judge,
conveys the same conception of the motif, and attention to the human form and its
expressive scope. An influence of the same kind can be found in Lucas van
Leyden's painting of the Last Judgement from 1526 formerly in the Pieterskerk at
Leiden (now in the Lakenhal Museum in Leiden), and Bernard van Orley's painting
of the same subject from 1519-25 on an altar-piece in the Cathedral in Antwerp
(now in the Museum of Art there).
But who was the sculptor who signed his work with the initials V L? To judge
from the signature it might have been the Frisian sculptor Vincent Lucasz, known
chiefly for the many tombstones he executed for Friesland's leading families. Our
knowledge of this master stone-carver is particularly due to Raphaël Ligtenberg,8
who was the first to carry out research into the renaissance tombstones of Friesland.
Later, this subject was studied further by, for example, A.L. Heerma van Voss9 and
W. Dolk.10 More recently, the Museum in Leeuwarden under its director Rik Vos
has undertaken an extensive investigation of Friesland's tombstones, and published
a number of books on the subject.11 On the basis of this material Elizabeth Stam,
one of the participants in the project, has written a survey on the subject entitled:
Het beeldhouwwerk van de zestiende- en zeventiende-eeuwse zerken in Friesland}2
The Museum's exhibition in 1994 of Frisian tombstones between 1535 and 1680,
combined with daily hours of admittance to view the exceptionally rich monuments
in Franeker Church, together with the opportunity to visit many other churches, 13
provided good opportunities to study the subject more closely.
The sculptor Vincent Lucasz is mentioned in only a few records: he was granted
the citizenship of the town of Franeker on 8. February 1556, however his signed and
dated oeuvre shows that he was active in Friesland from c. 1547 until 1565. On the
other hand, nothing is known as to whether he might have visited Italy,14 which at
this time was a destination favoured by Netherland artists.
According to W. Dolk's and DJ. van der Meer's genealogical researches,15 he
married for the second time between 1563 and 1565. His father, Lucas Gerbrandtsz
was a wood carver in Leeuwarden, where Vincent apparently shared a workshop with - or perhaps he was apprenticed to - his father's brother, the sculptor
Benedictus Gerbrandtsz presumably alias the monogrammist, B.G. Not only are
there close similarities between their works, but even their carved sculptor's marks
suggest this. At that period Frisian sculptors usually signed their work at the upper
edge of the stone. It has been assumed that the incised initials, sometimes the full
name, are those of the artist who executed the model drawing for the stone, and possibly (part of) the carving; whereas other personal marks denote assistants attached
to the workshop.16
In all twenty-four tombstones bearing Vincent Lucasz' signature are known, most
of them from churches in the vicinity of Leeuwarden and Franeker, in the latter -
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Fig. 4. Detail of the alabaster relief representing the Last Judgement, signed "V L 1551"
for Vincent Lucasz (Photo H. Wichmann 1994)
his home town - no less than seven. All in all a fairly substantial production, not
least considering that a certain amount might well have been destroyed, or not yet
been identified. That his work reached further afield than his local milieu is born
out, for example, by the large monument at Ballum in Ameland. Here, at the now
vanished castle of Camingha lies an impressive memorial to three lords of
Ameland. His earliest work is found further east, in German Ostfriesland, in the villages of Hinte17 and Uttum. The reputation of the workshop, moreover, spread to
large towns, as testified to by the preserved tombstones in Martinikerk18 in
Groningen, Pieterskerk19 in Leiden and at the Academy there.
In the period between 1547 and 1550 Vincent Lucasz signed his work with the
initials V L, but from 1551-5220 until 1565 he employed his full name.
The Tyrsting relief bears the initials V L and the year 1551. This, then, in no way
contradicts the notion that it is by him, although due to the nature of the stone, the
motif, and rendering, it is difficult to be entirely certain.
Alabaster was a costly material used only for the most outstanding works of art
commissioned by illustrious persons. Up to now it has not been possible to find
sculpture by the hand of Vincent Lucasz other than wall monuments and tombsto-
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nes executed in hard stone, yet this does not rule him out as the master of the
Tyrsting carving. He may have worked in alabaster earlier, possibly at another
workshop, and he may have received a particular commission. The problem is
sooner to prove that he also worked with different motifs to those he shared in his
early days with Benedictus Gerbrandtsz.
Like Gerbrandtsz, the inscriptions in memory of the dead on his early tombstones are mostly carved along the edges; at the centre of the stone are the deceased's
coats of arms hung below a heimet encircled by profuse acanthus foliage; the whole
representation is set in a light architectural frame; at the bottom an inscribed tablet
in the form of a classical sarcophagus. Inspired by Roman arches of triumph he later
expanded the architectural framework into a temple-like building several storeys
high, inhabited by goddesses of destiny, satyrs, herms and putti. He also employed
a rich ornamentation with grotesques, developed primarily by Cornelis Floris and
Cornelis Bos21 into the special renaissance style of the Netherlands, which mixed
Italian motifs with the art of the French court (the Fontainebleau school).
Tombstones carved by Vincent Lucasz display his unfailing ability to vary these
motifs, not only their architectural and decorative elements, but also his portrayals
of human figures and their changing forms of expression.
As early as the 1540s he demonstrated his mastery of the different kinds of putti,
as well as large full-length, portrait-like figures. About 1547-48, in the east Frisian
village churches of Hinte and Uttum, he treated the solemn Memento Mori motif in
which Death, a skeleton, grasps the dead person while holding up the warning hourglass. This was a very favoured theme at the time, and variations of it occur in, for
example, the oeuvre of German artists such as Hans Baldung Grien (c. 1509-11),
Hans Schwartz (c. 1520), and Hans Sebald Beham (1547).22 The Memento Mori at
Hinte Church is represented by a lightly draped skeleton standing beside a woman,
and though worn the carving of her face and hair is both delicate and detailed (fig.
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Fig. 6. Detail of tombstone c. 1548 with the signature V L, in Uttum Church, Ostfriesland.
(Photo P. & V.M. 1994)

5). On the more richly decorated stone at Uttum Church, Death is more aggressively threatening, evidently an alarming sight to behold for the handsome mail-clad
man in the antique style, his head turned towards its grimace (fig. 6).
Mighty warriors in full armour are carved in general outline on the tombstones at
Oenkerk, Blija and Ballum from 1551-52, whereas smaller subsidiary figures at the
sides, in borders and on corbels are in greater detail and more meticulously executed. A tombstone at Bolsward made ten years later is the only one where the fulllength figures of a man and his wife are displayed.
However, the finest monument of all is the signed stone (340 cm x 225 cm) from
1556 in Leiden for members of the van Adrichem family.23 On the end wall of the
Academy's Great Hall, and partly concealed by the organ loft, it comes from the
earlier convent on the site. It is a characteristic example of tombstones where
inscriptions round the edges commemorate several members of the same family, in
this case the deaths span from 1529 to 1572, although the last-mentioned date is a
later addition. The master himself has probably executed this well-composed tombstone, where not only the large heraldic supporters (fig. 7) in the form of graceful
women with delicately shaped faces (fig. 8), but likewise the smaller representations of destinies, caryatides, atlantes and puttis bear comparison with the figures
on the Tyrsting relief.
It now remains to try to explain the origin of the relief and how it came to be
transferred to Denmark.
An exquisite and costly work of art such as this could almost only be regarded as
a commission, perhaps intended for setting in the top panel of a wall monument; for
example, like the Floris-style carvings in the church at Breda.24 Since, for unknown
reasons, it was never used in its homeland, it may have been kept with a view to
later sale, much as sometimes seems to have been the case with tombstones.
However, the more likely alternative could well be that the master received a com82
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Academy of Leiden. (Photo P & V.M. 1994)
mission from Denmark, where at this period a number of artists from the
Netherlands were employed on building works for the king and the nobility.
Through these contacts orders for different works of art and the products of artistcraftsmen could be passed on.
This brings us back to the Hardenberg family. In 1551 Eiler Hardenberg held the
office of Lord Lieutenant of Visby in Gotland, the island in the middle of the Baltic
Sea then under Danish sovereignty. There, two years earlier, his wife and one
daughter had died. In their memory he put up a wall monument with painted portraits in Visby Cathedral, and marked their grave with a tombstone. Seen in this
light, then, we cannot entirely discount the possibility that he might also have wanted to commemorate them in one of his own churches; at Klovborg in Jutland, for
example, of in the chapel he possibly planned to build at Mattrup Manor, and he
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Fig. 8. Detail ofwall monument 1556, in the Academy of Leiden, cf.fig. 7. (Photo P. &
V.M. 1994)

might therefore have commissioned a relief of the Last Judgement from the
Netherlands through trade connections or other links he may have had.
Yet it was perhaps sooner his son Erik Hardenberg who, in connection with the
chapel arranged about 1577, might have ordered a relief for a domestic altar-piece.
In this context a small domestic altar-piece from 1579 at Gisselfeld Manor in
Zealand, Denmark, must be mentioned.25 Here, set in the central panel of the triptych is an alabaster relief with a representation of the Last Judgement, which seems
related to the Tyrsting relief. Painted on the side panels are the kneeling figures of
the donor, Mette Rosenkrantz, and her husband Peder Oxe, who had died four years
previously.
Erik Hardenberg was a well-educated, humanistically minded nobleman. He journeyedas a young man on a tour of study together with a brother and their tutor, a
theologian called Johannes Pistorius. They matriculated at the University of
Wittenberg in 1553, and he lodged with Philip Melanchton. Their tour continued
to the university towns of Strasbourg, Basel, Paris, Padua and Leiden. There is a
slight chance, then, that these products of art caught the attention of Erik
Hardenberg on his travels, he may even have seen the relief now in Tyrsting
Church.
All we know with some degree of certainty is that about 1577 an altar-piece with
a relief of alabaster was found at Mattrup, and that about 1766 this relief was set in
a new altar-piece for the nearby village church of Tyrsting on the Mattrup estate.
And that it appears to have been carved by the sculptor Vincent Lucasz of Friesland.
English translation by Jean Olsen.
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Afb. 1. Reconstructie van Texel omstreeks 1360, ingetekend op de militair-topografische
kaart van 1863
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De uithoven van Ludingakerke op Texel
H. Schoorl
Het bezit en de activiteiten van het Friese klooster Ludingakerke vóór 1360 op
Texel verdienen een grondige studie, zowel voor de geschiedenis van Ludingakerke
en soortgelijke kloosters als voor die van het eiland. Er is bronnenmateriaal voor
beschikbaar, met name uit de archieven van de graven van Holland en de graven
van Blois. Het is mijn bedoeling op basis daarvan meer licht te werpen op de komst,
het verblijf en het vertrek van de Ludingakerkster broeders op Texel.
Tot dusver bestaat daar in de literatuur veel verwarring over. Men zou zelfs van
een zekere mythevorming kunnen spreken. Omdat de reguliere kanunniken van
Ludingakerke in het midden van de 14de eeuw een groot deel van hun Texelse bezittingen van de hand gedaan hebben en zijzelf sindsdien niet meer op het eiland aanwezig waren, heeft men hen in later tijd abusievelijk gerekend tot de in 1310 vervolgde orde der tempelridders. De Texelse secretaris Frans Andriaensz, Falckoech
verwoordde dit als volgt: 'Het cloester dat in Texel gestaen heeft heete Ludenkerc,
ende waren templiers. Dese quanten die monnickelanden toe. Ende dese templiers
werden al op enen tijt vuytgeroyt do men screeff duysent driehondert ende X.1
Deze verwarring is misschien ontstaan omdat zowel Ludingakerke als de tempeliers in de 14de eeuw een slechte pers genoten. De tempeliers werden in 1307 door
de Franse koning beschuldigd van ketterij, woeker en vele andere misdaden, en vervolgens in 1312 met toestemming van de paus opgeheven en vervolgd, waarbij een
deel van hun bezit geconfisqueerd werd en een ander deel overgedragen aan hun
oorspronkelijke 'concurrenten', de johannieters.2 Het klooster Ludingakerke is haar
bezit niet op die manier kwijt geraakt, maar stond in de 14de eeuw en de eerste
decennia van de 15de eeuw wel bekend om de slechte discipline van zijn lekebroeders, die herhaaldelijk als wapenknechten werden ingezet bij de twisten tussen
Schieringers en Vetkopers. Om de 'tuchteloosheid' in te dammen werden in 1423
hervormingen doorgevoerd, die in 1429 zouden leiden tot de incorporatie van het
klooster in het kapittel van Windesheim.3
Over de plaats van de uithoven op Texel werd na het verdwijnen van de laatste
regulieren in 1360 in volgende eeuwen druk gespeculeerd en gefantaseerd, waarbij
diverse auteurs eikaars verdichtsels overnamen en verder uitwerkten. Zo zou de
ruïne van een klooster onder duinzand begraven liggen en zou het poldertje
Gerritsland het zogenaamde 'monnikenland' zijn.4 Om de werkelijkheid achter
deze mythen te vinden, wil ik hier een antwoord op de volgende vragen zien te vinden: wanneer kwamen de regulieren naar Texel; wie heeft hen daarbij geholpen en
begunstigd; welke bezittingen en rechten wisten zij te verwerven; waar waren hun
uithoven gelegen; wanneer beëindigden zij precies hun verblijf op Texel; en wat
gebeurde er met hun bezittingen na hun vertrek?
De landschappelijke situatie van Texel in de volle middeleeuwen
Tijdens de transgressieve ontwikkeling die aan de Zuiderzee en de Waddenzee het
aanzien gaf, werd Texel door de invloed der via het via Vlie, Marsdiep en andere
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kustperforaties stromende getijden duidelijk als eiland tussen Noord- en Waddenzee
geïsoleerd. Stormvloeden die hiertoe hebben bijgedragen, zijn die van 1170, 1190,
1214, 1219 en 1248.5 De oudste dijk ter bescherming van de lage landen aan de
noordzijde van de hoge rug van Texel - Oude dijk/Rozendijk lag op een opslibbingsrand. Tussen die dijk en de hoge rug lagen weiden, die herhaalde malen onder
dijkdoorbraken en overstromingen te lijden hadden. Wanneer deze oude dijken aangelegd werden is onzeker, waarschijnlijk reeds in de 12de eeuw. Aan de zuidoostzijde van de hoge rug lagen venige wei- en hooilanden die met afwateringsgeulen
doorsneden waren en eveneens sterk van overstromingen en verzilting te lijden hadden. Plaatselijk werd de veenbedekking weggeslagen of met klei en zavel bedekt.
Zodoende ontstond een weide- en kweldergebied met een gevarieerde bodemstructuur van ongelijke hoogte, vol plassen en geulen waardoor getijdewater kon binnendringen. Op de hogere gronden was landbouw door klimatologische invloeden
wisselvallig en kwetsbaar. Voor de eerste helft van de 13de eeuw geven de aantekeningen van abt Emo van de abdij Bloemhof een duidelijk beeld van de moeilijkheden waaronder landbouw en veeteelt in de noordelijke gewesten te lijden hadden:
te natte of te droge jaargetijden, vorst, dijkdoorbraken en overstromingen, ziekten
onder vee en mensen.6
Ludingakerke en de Hollandse graven
Texel kende reeds in de vroege middeleeuwen een aantal belangrijke nederzettingen. Het vormde zelfs een eigen gouw met een koninklijk bezitscomplex. Graaf
Gerulf kreeg op 4 augustus 889 van koning Arnulf o.a. een mansus (hoeve) in Tecle
geschonken.7 En op 25 augustus 985 maakte koning Otto III ten behoeve van graaf
Diederik II van Holland de goederen en opbrengsten allodiaal die deze onder meer
van hem in leen hield in de Tesselgouw.8 De bronnen maken dan eerst in 1184 weer
melding van grafelijke belangen daar. In dat jaar zou graaf Floris III zijn heerschappij over het eiland bevestigd hebben. Melis Stoke verhaalt hoe de graaf na een
expeditie naar West-Friesland in 1180 vier jaar later de eilanden Wieringen en Texel
heroverde en hen een schatting oplegde: 'XI hondert LXXX ende viere / Screef men
doe de goedertiere / Florans van Hollant ... / Texele ende Wierinclant (had) /
Bedwonghen met orloghen stare, /Ende nam hem oflIII dusent mare.
Zoals we verderop zullen zien, is het aan St. Maarten gewijde klooster
Ludingakerke door de graven van Holland op Texel begunstigd, maar het is niet
geheel zeker wanneer het daar zijn eerste goederen heeft verworven. Het klooster
zelf werd gesticht omstreeks 1157 bij Midlum, even ten oosten van Harlingen. Het
werd bevolkt door reguliere kannuniken van St. Augustinus en behoorde tot de toen
hervormingsgezinde congregatie van Rolduc. Het stond als zodanig hoog in aanzien, o.a. bij de bisschop van Utrecht, die het kort na de stichting het halve patronaatsrecht van de kerk van Minnertsga schonk.
Het valt niet helemaal uit te sluiten dat zijn broeders reeds vóór 1200 op Texel
actief zijn geworden. Daarvoor zou kunnen pleiten dat toen Willem van Holland na
de dood van graaf Dirk VII, zijn broer, op 12 november 1203, het graafschap in
bezit nam, hij zijn nicht Ada, dochter van Dirk VII, op Texel gevangen heeft laten
zetten om haar van daar naar Schotland te verschepen.9 De gedachte is dan dat Ada
in een kloosteruithof kan zijn ondergebracht, omdat het moeilijk valt aan te nemen
dat een dergelijke hoge gevangene in een dorpsherberg heeft moeten logeren.10 Er
is echter geen enkel document dat daarvoor het bewijs levert.
Daar de eerste vermelding van schenking van landpacht betrekking heeft op graaf
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Willem II, de latere Rooms-koning, ligt het veel meer voor de hand de komst van
de kanunniken naar Texel eerst tijdens diens regering te plaatsen. In dat geval zal
Ada in 1203 in een grafelijke hofstede, een curtis zijn ondergebracht. Er is dan continuïteit aan te nemen in het gebruik van de plaats die de kanunniken als vestiging
kregen toegewezen: van koninklijk domein naar grafelijke hoeve naar kloosteruithof. Er zijn namelijk argumenten om aan te nemen dat één van de Ludingakerker
uithoven op oud-grafelijke grond in Den Burg was gelegen, zoals uit het hieronder
volgende moge blijken.
Onder het nog steeds kwetsbare grafelijk gezag nam het klooster in de tweede
helft van de dertiende eeuw een belangrijke, waarschijnlijk stabiliserende positie in
op het eiland. Floris V bevestigde op 23 juni 1272 de privileges die het klooster
onder zijn vader Willem II had genoten. Tegelijkertijd continueerde hij voor het
convent de verpachting van land, 'terram nostram pactionariam in Texalia' tegen
de met zijn vader overeengekomen pachtsom." In en na 1273 schonk Floris V het
klooster enkele niet nader omschreven voorrechten.12
In 1276 verwierf de abt van Ludingakerke het patronaatsrecht over de Texelse
kerken, dat oorspronkelijk aan de bisschop van Utrecht had toebehoord. Toen deze,
de elect-bisschop Jan van Nassau, na twisten in zijn bisdom door de ambachtsgilden en Gijsbrecht IV van Amstel uit Utrecht was verjaagd, zag hij zich door geldgebrek gedwongen zijn schuldeisers, onder wie Gijsbrecht van Amstel en Herman
van Woerden, enige strategische kastelen af te staan.13 Hij moest daarbij aan
Gijsbrecht van Amstel tevens het patronaatsrecht van de Texelse kerken overdragen. Op 25 april 1276 verkocht 'Giselbertus, heer van Amstelle', met toestemming
van de elect Jan van Nassau, aan abt en convent der reguliere kanunniken van St.
Martinus te Ludingakerke, het patronaatsrecht van de kerken op Texel voor de som
van 60 ponden sterling: 'patronatum et omne jus patronatus ecclesiamm terre
Texalie et sua appendicia'14, waaronder ook Vlieland begrepen was. 'Texel' omvatte toen de huidige eilanden Texel en Vlieland. Onder de kerken, waarvan
Ludingakerke het patronaatsrecht bezat, worden ''Texel en 't Vlielanf steeds in één
adem genoemd.15
In 1282 gaf Floris V zijn functionarissen op Texel opdracht geen lasten van het
klooster te vorderen. Dit kan samenhangen met de slechte oogstresultaten in deze
jaren in de noordelijke gewesten. De winter van 1279-1280 was zo nat geweest, dat
'vroede mannen' zich niet konden herinneren dat er de halve eeuw te voren ooit
zoveel water gevallen was. Het gewas in de daaropvolgende zomer was uitermate
slecht.16 Wellicht werd de lastenverlichting verleend in verband met de verovering
van Westfriesland. In de zomer van 1282 slaagde Floris V er namelijk in WestFriesland te onderwerpen. Hij wist zijn positie te consolideren door de bouw van
een aantal kastelen, waaraan de in zijn gebied opererende Friese kloosters materiële steun moesten verlenen. De anonieme schrijver, die de kroniek van Emo en
Menko voortzette, deelt mee dat de graaf in 1285 'onder voorwendsel van vriendschap' van de kloosters bewesten de Lauwers een zware schatting van baksteen
eiste.17 Bij een aantal kloosters zal die eis weinig effect gesorteerd hebben, maar het
klooster Ludingakerke dat op Texel actief was, en misschen het St. Odulfusklooster
te Staveren18, zullen zich niet aan de eis hebben kunnen onttrekken.
Floris V, wiens macht in het noorden van Holland steeds sterker werd, eiste van
het klooster Ludingakerke de formele erkenning dat het zijn rechten op Texel
slechts met grafelijke goedkeuring kon laten gelden. Hij erkende daarbij het patronaatsrecht van het klooster over de Texelse kerken. De uitoefening van dit recht met
toestemming van de Hollandse graaf vond zijn formulering in de elegante draai in
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Rijksarchief in Noordholland, Haarlem, Provinciale Atlas
de oorkonde van 21 mei 1284, waarbij gemachtigden van abt en convent verklaarden dat de bewijsstukken, volgens dewelke Rooms-koning Willem II hun dit recht
zou hebben toegekend, met de bevestiging ervan door een pauselijk vertegenwoordiger, door kwaadwilligen waren gestolen.19 Daarmee kon het klooster voorbijgaan
aan het pijnlijke feit dat het dit recht van Floris' latere tegenstander Gijsbrecht van
Amstel uit bisschoppelijk bezit had verworven. Merkwaardig is dat in 1295 toch
wordt teruggegrepen op deze transactie: de betreffende documenten waren kennelijk boven water gekomen, of terugbezorgd. Adolf van Waldeck, domproost van
Utrecht, bevestigde namelijk in juli van dat jaar, onder vermelding van de koop van
'Ghisbertus de Amstel', dat de abdij van Ludingakerke in het volle bezit was van
het personaat en patronaat van de Texelse kerken en derhalve het recht had pastoors
aan te stellen en te ontslaan. Kennelijk waren in de kerken van St. Bonifatius Hn
Waelkerken' en St. Martinus Hn Oesterland' moeilijkheden gerezen over de afzetting van zielzorgers. Hoewel aanstellingen meestal voor het leven golden, sanctioneerde deze kerkelijke uitspraak het recht tot afzetting.20
Na de begunstiging van de jaren tachtig jaren volgde in 1293 opnieuw een schenking van zekere goederen aan het klooster.21
Het klooster en Jan van Henegouwen, heer van Beaumont
Nadat graaf Willem III uit het Henegouwse Huis zijn vader Jan II in 1304 was opgevolgd, beleende hij zijn broer Jan, heer van Beaumont, met tal van goederen in
Holland, o.a. op 29 september 1314 met Texel '... alse wij 't hebben liggende tusschen ... Maersdiepe ende den Vlie', welke belening Jan van Beaumont op 19
december 1314 bevestigde.22 Gedurende zijn ruim veertigjarig bewind over Texel
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(1314-1356)23 versterkte deze het landsheerlijk-feodaal bestuurssysteem met rechtspraak door schout en schepenen, baljuw en leenmannen. Hij gaf talrijke kwelders
en gorzen uit ter bedijking, soms aan 'buren', maar vaker aan leenmannen en rentmeesters van buiten het eiland. Zo schonk hij in 1343 aan zijn vazallen en latere
baljuwen en rentmeesters Coen en Gerard van Oosterwijk een grote kwelder op
oostelijk Texel ter bedijking, die tot dan toe door de aangrenzende buurtschappen
als gemeenschappelijk hooiland was gebruikt. De bedijking kwam in 1344 tot
stand. De bedijkers hielden het land in erfelijk leen tegen een jaarlijkse recognitie
van twee 'rode valken' (jonge slechtvalken) en twee 'pond tournois' (franse munt à
12 penningen).24 De buurtschappen kwamen hiertegen in verzet, waarop Jan van
Beaumont de opstandigen, 'üli de vado et orientali parte', gebruikers van het wad
en buren van Oost-Texel een boete oplegde. Deze werd, voor zover ze toen nog niet
voldaan was, de betrokkenen op 15 april 1354 kwijtgescholden.25
'Int jaer ons Heeren M IIIC XLVI worde die burchwal begonnen te maken in
Texel'26: om een veilig bestuurlijk centrum en woonplaats voor zijn baljuw te creëren, omringde Jan van Henegouwen in 1346 - ongetwijfeld in goed overleg met de
abt van Ludingakerke en na verwerving van daartoe benodigd land - de uithof met
een wal en een gracht, waardoor de uithof binnen de 'veste' kwam te liggen. Deze
wal en gracht liepen gedeeltelijk door de uithoftuin. Binnen de wal werd overigens
ook een ruim stuk weideland besloten, mogelijk om in geval van een nieuwe
opstand vee ter ravitaillering te kunnen weiden. Dit was de zogenaamde Groene
Plaats, waarvan het huidige dorpsplein een restant is. Bij de overeenstemming die
Jan van Blois met de abt van Ludingakerke zal hebben bereikt om de aanleg van
gracht en wal mogelijk te maken, is Ludingakerke in het bezit van de uithof, land
en hoeven in Den Burg gebleven; zij zijn namelijk begrepen in de koop die de rentmeester van Blois in 1360 met de abt sloot. Vanaf 1360 is de registratie van de verpachtingen van land en hoeven bewaard gebleven (zie hieronder). Al vóór die tijd
echter is Jan van Beaumont door koop in bezit van tenminste een deel van het
kloostergoed gekomen. Dat blijkt uit het feit dat hij op 29 maart 1354 afstand deed
van alle rechten op de nalatenschap van zekere Gherit Aerndsz, die hij in beslag had
laten nemen in de - achteraf onjuiste - mening dat Gerrits' goed aan het klooster
Ludingakerke had toebehoord.27
De ronde vorm van Den Burg, die door deze ingreep is ontstaan, heeft geleid tot
vergelijking met de bekende ronde aarden omwallingen uit de karolingische tijd in
het zuiden van Nederland die dienden ter bescherming van de lokale bevolking
tegen vikingovervallen.28 Er is echter geen gelijkenis met de ringwalburchten van
Middelburg, Souburg, Domburg. Hoewel binnen de burgwal enig archeologisch
materiaal uit de negende eeuw is gevonden, hebben opgravingen geen ringburcht
uit die tijd aangetoond.29
De door hem met wal en gracht omringde uithof, met de daartoe behorende boerderijen, was het begin van de bewoning en de kern van zijn 'veste' Den Burg. De
naam 'burg' voor deze plek kan overigens ouder zijn dan die van de verdedigbare
veste. Burg betekent in eerste instantie vlek, plaats, later ook versterkte plaats,
'veste'. 30 In 1361 is sprake van hofsteden die 'voer die Borch legghen'il. De plaats
heet dan dus 'die Borch', Den Burg. De omwalling onttrok land aan twee homanschappen. De grens tussen beiden, tussen Elmerburen en Klei, liep dwars door Den
Burg. De uithof was in Elmerburen gelegen, de kerk in Klei.
Bij de voorbereiding tot de restauratie van de in 1945 door beschietingen geruïneerde Grote Kerk van Den Burg werden in 1952 de resten van een 1 lde-eeuws tufstenen kerkje gevonden, dat op veldkeien was gefundeerd. Dit kerkje is vóór 1539
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gesloopt en werd in dat jaar vervangen door een bakstenen kerk.3- Het patrocinium
van dit vroege 'burg'-kerkje was St. Sixtus.33 De naam verwijst in het algemeen
naar oude, eigen kerken uit een vroege periode.34 Het kerkje zal bij de grafelijke
curtis behoord hebben en mede ten dienste hebben gestaan van de omringende
buurtschappen.
Jan van Beaumont droeg op 17 maart 1353 zijn goederen in Holland, Zeeland en
Westfriesland over aan zijn kleinzoon graaf Jan van Blois, onder voorbehoud dat hij
gedurende zijn leven de inkomsten daaruit zou blijven genieten en alle daaraan verbonden rechten uitoefenen.35 Nog in juli 1354 bezocht hij Texel. Hij overleed op 11
maart 1356 op zijn slot te Beaumont.36
De voormalige kloostergoederen na 1360
a. De veste, de uithof en de kloostergronden
De veste Den Burg als centrale bestuursplaats was dus een schepping van Jan van
Beaumont. Met het om wallen en omgrachten van uithof en land had hij een verdedigbaar centrum gerealiseerd.37 Dat centrum werd overgenomen door Jan van
Blois, die in de zomer van 1360 via zijn zaakgelastigde Gielis van Windelsnes, slotvoogd van Schoonhoven, met de abt van Ludingakerke overeenstemming bereikte
over de verkoop van alle rechten die het klooster nog op Texel bezat. Daartoe
behoorde ook de uithof met een aantal bijbehorende hoeven, die hun pacht in koren
voldeden, in 'lopen abtsgerste'. Waar deze hoeven lagen, kan enigszins worden
opgemaakt uit de verpachtingslij sten van Jan van der Goude, rentmeester van Blois,
uit 1360. Die hebben betrekking op een verpachting voor tien jaar van de oorspronkelijk aan Ludingakerke toebehorende en door koop verworven hoeven en
land. Jan van der Goude verantwoordde in 1361 het eerste jaar van de tienjarige
verpachting. Zeven 'hofsteden', die 'voer die Borch legghen', waren verhuurd voor
een jaarlijkse som geld van in totaal 1b 4.16.-. Daarnaast waren nog vijftien hofsteden 'ter Borch', verpacht 'om gherste jaerlics tot X jaeren'. Zij brachten in totaal
44 lopen gerst per jaar op.38 Dat correspondeert grotendeels met de afrekening uit
1365 van rentmeester Coen van Oosterwijk voor zeven hofsteden 'om geld' en veertien hofsteden 'van der moneke goede ... aen ghersten' 44 lopen. De afrekening van
Jan van Poelgeest vermeldt dan in 1381 op hetzelfde grondgebied 34 hofsteden 'ter
Borch', met een opbrengst van 193 lopen gerst 'ten ewigen pacht' .39 In zestien jaar
tijd blijkt derhalve het oude hoevenbestand in Den Burg uitgebreid en meer dan verdubbeld te zijn, terwijl de graanopbrengst van deze jaarlijkse erfpacht bijna 4L/2
maal zo hoog was.
Woonden in 1360 op de vijftien hofsteden o.a. een bakker, twee smeden, twee
vollers en een kleermaker, in 1381 blijkt het bestand aan handwerkslieden veel groter te zijn. Er is dan sprake van o.a. een kuiper, vier smeden, twee timmerlieden,
twee wevers en een wolkamster. Daaruit kan opgemaakt worden dat den Burg zich
in deze tijd meer en meer tot ambachtscentrum begon te ontwikkelen. Graaf Willem
VI spreekt in 1413 over voormalig kloosterbezit, 'der monicken lant mitten vreithove', het door de omwalling binnen de 'borch' gelegen voormalig kloosterland.40
In de loop van de 15de en 16de eeuw werden de 34 hofsteden meer en meer door
huizen vervangen; in 1516 is sprake van 'tijtgarste staende op zekere huysen ter
Burch ... genoempt des abts gerste ...' 41 De oppervlakte waarop deze huizen stonden, bedroeg 6,44 ha: schepenen en raden van Texel verklaarden op 23 juni 1560,
dat in Den Burg vier Texelse morgen 'monnikenland' was gelegen (één Texelse
morgen = 1,61 ha).42 In 1562 bleken op deze 'munnikengrond' 50 huizen te staan,
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Afb. 3. Reconstructie van de uithof van Ludingakerke in Den Burg op basis van de kadastrale kaart van 1828. Zie Van der Vlis 1975, p. 74
in totaal belast met 145 lopen abtskoren en een drietal, als leengoed verworven,
onbelaste huizen43, (zie hierna één van de beleningen). In het oudste bewaard
gebleven transportboek van Texel (1622-1626)44 komt bij verkoop van een aantal
huizen de vermelding voor dat zij belast zijn met een servituut van één of meer
lopen abtskoren, in stuivers omgerekend te voldoen aan de rentmeester van de grafelijkheid. Lokalisatie van deze huizen geeft aan de hand van de vermelde belendingen het beeld van een aaneengesloten complex, liggende in de noordwestelijke
hoek van Den Burg binnen de volgende limieten: Binnenburg, hoek Stenen Plaats,
Molenstraat (= noordelijke Gravenstraat), Gravenstraat, Vismarkt. Op grond van
het bovenstaande kunnen we concluderen, dat één van de voormalige uithoven van
Ludingakerke op Texel vóór de omwalling in Elmerburen, na de omwalling in de
noordwesthoek van Den Burg was gelegen.
De positie van de pachters van land en hofsteden bij de uithof is niet geheel duidelijk. Of zij als vrije boeren land en hoeve van Ludingakerke pachtten, dan wel als
horige boeren tot verlening, van zekere diensten en levering een deel van hun
opbrengst verplicht waren, is niet duidelijk. Als het laatste het geval was, dan ston-
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den zij onder de jurisdictie van de abt van Ludingakerke, analoog aan de positie van
een aantal hoevenaars op grondgebied van de abt van Egmond, die rechtsmacht
over hen uitoefende. Zij zouden dan 'eyghen ende nyemant over eyghen lude mit
rechte ghebieden en mach dan deghene die sij hoir eyghen sijn' zijn geweest.45
Bij het graven van de burggracht en de aanleg van de wal kwamen enige hoeven
daarbuiten te liggen. De gracht doorsneed de voormalige uithoftuin ten westen van
de baljuwswoning. In de tijd dat Balthasar Huydecooper baljuw en schout van
Texel was (1732-1769) liep zijn schoutstuin nog over de gracht door tot aan de
Gravenstraat.46
Dat nimmer sprake was van een burcht, maar van een burg in de betekenis van
versterkte plaats blijkt o.a. uit enige beleningen. Op 12 juli 1354 is bijvoorbeeld
sprake van een opdracht en erfelijke belening van een hofstede 'bi der borcK, op
28 januari 1358 idem van een hofstede 'binnen der vesten van der borch' en op 25
september 1363 van een grondstuk ' Kempendale', liggende ten oosten van 'de
borch' .41 Uit de eerste afrekening van verpachtingen onder het bewind van Jan van
Blois blijkt de naam van de voormalige uithof GRAEVENDAEL te zijn.
Rentmeester/baljuw Jan van der Goude noteert in 1361: 'Dit's dat her Jan ontfanghen heeft... van den lande dat hoerd toe Graevendael',48 Wellicht is deze naam
een hommage aan graaf Floris V of diens vader.
b. De uithof, gebouw en interieur; de restauratie
Nadat de voormalige behuizing van de kanunniken van Ludingakerke binnen de
burggracht baljuwswoning geworden was, bleek in 1370 enige verbouwing van
kamers en kelders noodzakelijk49, maar in 1377 werd het gebouw grondig gerenoveerd. De uitvoerig verantwoorde restauratiewerkzaamheden geven een beeld van
het oude gebouw vóór en na de restauratie: van uithof tot baljuwswoning. Deze
werkzaamheden werden nog begonnen onder het bewind van de op 9 juni 1380
overleden Jan van Blois en beëindigd onder zijn broer en opvolger Guy van Blois
in 1381. Rentmeester/baljuw Jan van Poelgeest was de man die toezag op de uitvoering.
Volgens zijn overzicht zag de behuizing er vóór de verbouwing als volgt uit: de
buitenwanden waren met leem (verschraald met fijngehakt hooi) bestreken, en het
dak was van riet, met een vorst van plaggen. Tot het complex behoorde een aantal
bijgebouwen, zoals een stal, een turf- en een bakhuis. De binnenruimte bevatte een
grote zaal, twee herenkamers, te weten een grote en een kleine met zoldertrap. In
de laatste placht Jan van Blois tijdens zijn bezoek te verblijven. Verder waren er een
kleine kamer met trap naar een opkamertje, 't'hoge camerken', waarin de baljuw
gewoonlijk sliep, twee kamers aan de westzijde, een zolder met twee dakvensters,
en enkele kelderruimten. In 1377 liet de baljuw de buitenwanden van 'die oude
husinghe' opnieuw met leem bestrijken. Aan de westzijde, waar het rieten dak laag
neerhing, liet hij alle struikgewas verwijderen, uit vrees dat het dak door onverlaten in brand gestoken zou worden. Tegelijkertijd werden ook de gaten die door de
mussen in het dak waren gemaakt, met leem en riet gedicht. De estrikken vloer in
de grote zaal, die versleten en gebroken was, werd geheel vernieuwd.
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt het geheel wat meer allure te geven.
Zo werden in de grote herenkamer drie blinde vensters gehouwen ter versiering,
wat overigens een aanwijzing is dat dit onderdeel van het gebouw in steen was uitgevoerd. In de kleine herenkamer kwam een schoorsteen van rode zandsteen en een
schoorsteenmantel van gebakken steen. Een kozijn met twee vensters in deze kamer
moest worden vernieuwd, de nieuwe zolder daarboven met vurenhouten planken
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beschoten en van een toegangstrap voorzien. De wanden werden meteen ook nieuw
bepleisterd. De kamer onder het opkamertje kreeg beukenhouten wanden en een
eikenhouten zoldering die beter bestand was tegen inlekkend water. Het opkamertje werd met een nieuwe trap beter toegankelijk gemaakt en de buitenwand van de
twee kamers op het westen werd van een verse leemlaag voorzien.
De baljuw liet negen kapotte vensters vernieuwen, één in de grote, één in de kleine herenkamer, twee op de zolder boven de grote zaal, één in zijn eigen slaapkamer,
één in de kamer daaronder en drie in de keuken. In drie vensters kwamen glas-inloodvoorstellingen, twee met St. Joris en één met Johannes de Doper.50 De grote
haard in de keuken moest in 1381 van nieuwe steen gemetseld worden, omdat tijdens het laatste bezoek van wijlen Jan van Blois het vuur zo heet gestookt was dat
de haard was gebarsten. De vorsten van huis en bijgebouwen kregen een nieuwe
zodenbedekking, verstevigd met leem: 'te zoeden ende leemen op die vorsten'. De
stal kreeg een nieuwe afvoergoot: 'een uutlaet dat aen 't veehuus ghemaect is', de
staldeur nieuwe hengsels, het turfhuis een nieuw slot. Beide bijgebouwen werden
ook aan de binnenzijde geleemd. Tot slot liet Jan van Poelgeest een duifhuis boven
de keuken bouwen.51
Alles bij elkaar bieden deze gegevens over de verbouw een aardige indruk van de
ruime maar sobere behuizing, waarin de kanunniken daarvoor hadden geleefd.
c. De Monnikenlanden en de uithof tussen De Waal en Oosterend
Zoals gezegd kwam op 15 juli 1360 een transactie tot stand tussen Ludingakerke en
Jan van Blois, waarbij laatsgenoemde afstand deed van alle aanspraken op 'abt en
klooster van Ludenkerke in Oostfriesland', aangezien de abt een behuizing, pachtinkomsten en andere rechten had afgestaan.52 Op 10 september 1361 verrekende
Gielis van Windelsnes deze overeenkomst, waarvoor hij 35 pond vlaams (= 210
pond hollands) had betaald. Hij kwiteerde daarbij 5 pond vlaams (= 30 pond hollands) als ontvangen 'hoofsheden', als vergoeding voor de diensten die hij bij deze
afkoop had geleverd.53
In de reeds aangehaalde eerste verantwoording van de verpachting, uit 1361,
staan keurig de opbrengsten van de hofsteden in en buiten Den Burg genoteerd. De
landpachten zijn berekend in Texelse roeden (à 27,45 m2) en moesten voldaan worden in lopen abtskoren
roeden

ha

omschrijving

3700

10,16

4550
1800
600
1800
450
375
900

12,49
4,94
1,65
4,94
1,24
1,03
2,47

1750
1450

4,80
3,98

die de hofsteden in en buiten
Den Burg gebruiken
'die Middelste Venne'
'die Uterste Venne'
'die Everste Venne'
het land van Jacob de wever
het land 'die Hocht'
het land 'bisudenweghe'
het land 'binoerdenweghe', d.i.
' 'tlant bi der moeien'
' 't oosteriant tot Bergenhusen'
' 't westerlant tot Bergenhusen'

lopen
74,91,18,12,18,9,7,5
18,17,5
14.5

In totaal brachten de 17375 roeden (47,70 ha) verpacht land 279,5 lopen of 12 hoed
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15,5 lopen gerst op. Van deze landerijen lagen de 'Vennen' aan de noordzijde van
Elmerburen tussen de Hogeweg (nu Kogerweg) en de Westerlaanweg, onder
bescherming van de noordelijke bedijking Hogeweg-Oude Dijk. De overige landerijen lagen geconcentreerd in het kerspel De Waal tussen De Waal en Oosterend. In
1380 vat de baljuw Jan van Poelgeest deze landen samen als 'mijn liefs heren lant
dat ten Wael leit ende der monyke plach te wesen'.54
In zijn afrekening over het boekjaar 1377-1378 noemt hij o.a. het land 'op der
Buerse bisudenweghe' en het land 'bi der moeien op der Buerse binoerdenweghe',
d.i. ten zuiden en noorden van de Herenweg. Op deze stukken land stond een 'buerse', een korenschuur ten dienste van de korenmolen aldaar.55 De molen staat afgebeeld op de anonieme kaart uit het atelier van Jan van Scorel, Noord-Holland tussen Petten en Eierland uit 1552, die vervaardigd was om de octrooi-aanvrage tot
bedijking van de Zijpe te illustreren.56 Ook hier, bij de molen en de graanschuren,
bezaten de Ludingakerkster broeders een hofstede, een uithof. In 1543 is sprake van
een perceel land 'in de moelenbuert bij Monnickgen Stadtgen', de voormalige hofstede van de monniken, en van een ander perceel 'de Vrome Stadt bij mr. Jan
Jaspers Monekestadt', ook van 'de Hoecht bezuden de moeien' en van een 'huyscoeghe genaempt Berghele' ,57 Deze landerijen kunnen gelokaliseerd worden aan de
hand van de kadastrale registratie uit 1832 met de opgave van grootte en naamgeving.58 Het blijkt dat de verkaveling en de naamgeving van de percelen sedert de
middeleeuwen nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven en dat de oppervlakte van de
tot het bezit van Ludingakerke behorende landen, in Texelse roeden vermeld en
omgerekend in ha, overeenstemt met de kadastraal genoteerde oppervlakten (zie
bijlage 2).
Na het overlijden van Guy van Blois op 22 december 1397 vervielen zijn bezittingen, waaronder de Texelse 'monnikenlanden' aan de grafelijkheid van Holland.
Graaf Willem VI schonk deze landen op 14 januari 1406 aan Margaretha van Kleef,
weduwe van hertog Albrecht, zo groot en klein als Jan van Blois die van het 'convent van Ludenclooster in Oest-Vrieslant' gekocht had.59
Margaretha van Kleef overleed op 14 mei 1411. Zij liet de monnikenlanden na
aan haar zuster Catharina van Kleef, die de landerijen op 24 april 1413 verkocht.
Graaf Willem VI bevestigde op 2 augustus 1413 de verkoop van het monnikenland
'mitten vreithove', en dat met alle bijbehorende vrijheden en rechten. De kopers
waren vrij van tiend- en schotbetaling. In 1456 kwamen bewoners van Den Burg,
De Waal en Oosterend met Philips van Bourgondië overeen, dat zij tegen vrijstelling van haardgeld de genoemde lasten zouden voldoen. Philips gelastte de burgemeesters van Texel geen ander schot of ongeld op te leggen dan met hem was overeengekomen.60
In de 16de eeuw waren alleen de Vennen nog als monnikenland bekend. Bij de
inventarisatie en taxatie van Texelse landerijen in 1559-1562 bleken de Vennen vrij
van schot en dijklasten te zijn. Het waren graslanden die door een dertigtal veehouders, merendeels eigenaars, werden gebruikt.61
Uit deze lokalisatie blijkt dat de monnikenlanden niets te maken hadden met het
poldertje 'Gerritsland'',62
Overige voormalige inkomsten en rechten van Ludingakerke
a. De Lamstienden
Blijkens de overeenkomst van 1360 deed het klooster Ludingakerke ook afstand
van de lamstienden, het recht om van veehouders het elfde lam te eisen boven elke
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tien van hun in het voorjaar geboren lammeren. Deze tiendlast wordt dan overigens
reeds in geld berekend. De rentmeestersrekeningen geven daarvan over 1362 en
1363 totaalbedragen, maar over volgende jaren wordt per kerspel gespecificeerd:
Oestende (Oestenende), den Waele (ten Wael), Borchkerspel (ter Burch),
Westerlande (ten Westen) en in den Oghe (in 't Oeghe).
Het totaal van de opbrengsten, uitgedrukt in ponden hollands, varieerde sterk van
jaar tot jaar, afhankelijk van klimatologische en andere factoren, o.a. in:
1364
1365
1368
1371
1378

31-00-06
7-11-06
101-13-00
87-00-00
16-05-04

1379
1380
1381
1382

70-00-00
79-18-06
52-18-00
89-11-00

Ook onder kloosterlijk beheer moeten de opbrengsten eenzelfde afhankelijkheid
van goede en kwade klimatologische invloeden en ziekten onder het vee hebben
ondervonden.
b. De Korenmolen
Bij de lokalisatie van de monnikenlanden is de molen reeds vermeld. Het recht van
de wind, de vergunning om een korenmolen te mogen exploiteren, moet één van de
gunsten geweest zijn, die Floris V of zijn vader het klooster heeft geschonken. Uit
de Blois-rekeningen blijkt dat de molen jaarlijks ingaande St. Maarten, 11 november, werd verpacht, o.a. in 1361-1362 voor lb 33.4.-, in 1380-1381 voor driejaar à
55 pond per jaar.63
Na de overname bleken reparaties noodzakelijk te zijn: 'Meester Dirc die smid'
moest de molenspil tweemaal vermaken, waarvoor hij 18 schellingen rekende en
voor het verstellen en vermaken van de kleine spil 6 schellingen. In volgende jaren
vermelden de rekeningen regelmatig vervanging van onderdelen o.a. van een
molensteen, van de rietbedekking en van het herstel van het 'coremolenhuse' . 64
Nadat de goederen van Guy van Blois door zijn overlijden in 1397 aan de grafelijkheid van Holland waren vervallen, schonk Willem VI op 28 maart 1415 de lamstienden, het recht van de wind en de 'mielanden7 (meentgronden) aan Texel voor
een jaarlijkse erfpacht van 50 gouden Engelse nobels.65
Ludingakerke en de kerken van Texel
Op 25 april 1276 had de abt van Ludingakerke het benoemingsrecht van pastoors
en kapelaans in de Texelse kerken verworven. Bij de totale verkoop van de Texels
goederen en rechten in 1360 was ook dat benoemingsrecht inbegrepen. De toelage
in natura die eerder door de abt aan de pastoors van De Westen en Oosterend waren
verstrekt, kwamen nu voor rekening van de graaf van Blois en diens rentmeester.
We vinden deze toelagen dan ook jaarlijks in de rentmeestersrekeningen terug, o.a.
in 1362: 'her Jan van Oesterende ende her Florens van den Westen' ieder een hoed
gerst (22 lopen) à 5 schellingen per lope; in 1369 'den paep van den Oesten' een
hoed en 'den paep van den Westen' een hoed.66
Sedert de monnikenlanden in 1413 door de grafelijkheid van de hand gedaan
waren, werden deze prebenden uit de opbrengst van 145 lopen abtskoren van de
hoven en huizen in Den Burg geleverd. In een certificatie van 23 juni 1560 verklaren raad en schepenen van Texel dat vier morgen monnikenland in Den Burg
bezwaard waren met 145 lopen abtskoren, waarvan de rentmeester generaal van
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West-Friesland 105 lopen inkasseerde en de pastoors van Oosterend en De Westen
ieder 20 lopen ontvingen.67 Na de Reformatie ontvingen de predikanten van deze
plaatsen dezelfde toelage. Zo verantwoordde rentmeester Johan Colterman in 1593
dat de geldelijke opbrengst van deze 40 lopen ten behoeve van de predikant van De
Westen aan het gerecht aldaar en van die van Oosterend aan de kerkmeesters moest
worden afgedragen.68
Het patronaatsrecht over de Texelse kerken, dat Jan van Blois in 1360 had
gekocht en dat na zijn overlijden overging op zijn broer en opvolger Guy van Blois,
verviel na diens dood in december 1397 uiteraard ook aan de graaf. Nog tijdens
Guy's leven ontstond in 1394 een conflict tussen de kerkmeesters van Wamboys
(De Westen), De Waal en Oosterend met pastoor Wilhelmus Simonsz van Den Burg
over diens aanstelling en functioneren. De kerkmeesters van de drie kerken beriepen zich op de retroacta uit 1276 en 128469, waarbij het benoemings- en ontslagrecht aan de abt van Ludingakerke was toegekend en bevestigd. Op 22 mei 1394
deed Tako, 'abbas monasterii Sancti Martini' een bemiddelende uitspraak tussen de
kerkmeesters (advocati) van de drie kerken en de pastoor van Den Burg.70
Kennelijk speelde de kwestie van het patronaatsrecht in 1450 opnieuw een rol. In
dat jaar claimde de prior van Ludingakerke alsnog het patronaatsrecht over Texel.
Het kapittel van St. Marie op het Hof verklaarde daarop nadrukkelijk dat het klooster dit recht niet meer bezat, omdat het dit destijds 'geestelic ende waerlic' aan Jan
van Blois had verkocht.71 Op 12 mei 1453 begiftigde Philips van Bourgondie het
kapittel van St. Marie op het Hof met de cure van de kerk van 'Ie Bourg' met daartoe behorende vicarieën.72 Deze cure bleek echter in bezit te zijn van Henric uter
Wijc, voordien daarmee begiftigd, die als novice was ingetreden in het Karthuizer
klooster bij Utrecht. De prior verklaarde op 29 november 1459 dat zolang Henric
novitius was, het kapittel niet over zijn goederen mocht beschikken en dat geen
overdracht aan de Hofkapel kon plaatsvinden.73 Er werd zwaarder geschut in stelling gebracht: op 31 juli 1460 bevestigde David van Bourgondie, bisschop van
Utrecht, de gift en op 17 juni 1461 volgde een pauselijke opdracht tot overdracht
van de cure te 'Burg op Thexalia' aan het kapittel van St. Marie. Op 23 oktober
keurde Gijsbert van Brederode, proost en aartsdiaken van de Dom te Utrecht, de
overgave goed, waarna ook nog een goedkeuring van Paus Pius II verkregen
werd.74
Afbraak en vergroting van de oude kerk vonden kort daarop plaats: 'In'tjaer ons
Heren 1470 doe worde (van) onse Burchkerck het koer gemaekt ende in 'tjaer '81 was
't volent'.15 De nieuwe kerk kwam in 1491 gereed en werd in dat jaar ingewijd.76
Ludingakerke en Vlieland
Het aan Ludingakerke in 1276 verleende patronaatsrecht omvatte mede de kerk van
Vlieland. In de beleningsoorkonde van Jan van Beaumont van 29 september 1314
wordt Texel aangeduid als liggende tussen Marsdiep en Vlie. In de rentmeestersrekening van 1316-1317 verantwoordt deze de tiendopbrengsten van Texel met een
totaal van lb 628.- en van Vlie-oghe met lb 8.5.-.77
Het klooster zou al in 1314 een uithof op Vlieland hebben bezeten.Het is onduidelijk of met Vlie-oghe het eiland tussen Anegat en Vlie werd bedoeld of dat het
Westvlielanderdiep reeds was doorgebroken en met Vlie-oghe alleen het eiland
Vlieland werd bedoeld.78 In ieder geval maakt de geringe opbrengst tegenover bijvoorbeeld Oosterend met lb 150.10.- en De Waal met lb 120.-.-, duidelijk dat
Vlieland weinig geschikt was voor de verbouw van granen. Tot hoelang Vlieland
tiendopbrengsten heeft geleverd is bij het ontbreken van Jan van Beaumonts admi-
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nistratie onbekend, maar onder het bewind van Jan van Blois vinden we geen ontvangsten meer daarvan geregistreerd. West-Vlieland was waarschijnlijk aan verstuivingen onderhevig.
Nadat op Texel in 1360 alle activiteiten van Ludingakerke waren beëindigd, bleven op West-Vlieland Ludingakerkster broeders actief. Nog in 1379 kwam een
monnik van Vlieland de jaarlijkse pacht - van land, behuizing en kapel? - afleveren.
Jan van Blois gaf de monnik en de drie man die met hem het geld brachten, 35
schelling. Hun knecht kreeg 12 schelling voor het opvissen van een vat bier, dat baljuw Jan van Poelgeest hun trouwens ook schonk79: '... gaf Jan den monic van
Vlielant én ton stout met hem vierden, die 'r ghelt bwchten uut Vlielant, voer horen
cost ende voer horen arbeyt ende dat sij 't op én ander tijt te trouweliker verwaren
souden XXXV se. Item gaf Jan Brunen knecht, die 't op die zee vanc ende voert
brocht XII se.'
De pastoor van Vlieland ontving jaarlijks een zeker bedrag, o.a. volgens de rekening van Jan van Poelgeest in 1381.80 De bewoners van West-Vlielant hebben
waarschijnlijk in de 15de eeuw hun dorp oostwaarts verplaatst. In de 16de eeuw lag
ten westen van het dorp Westvlieland een ondergestoven polder. Daar valt de oude
kapel te situeren waarvan sprake is in 1513, als zijnde gewijd aan St. Anthonius en
staande in de duinen ten westen van het dorp.81 Nadien wordt de kapel niet meer
genoemd. Mogelijk hebben we te doen met een voormalige uithof van de broeders
van Ludingakerke, met enige hoeven en een kapel. Het is onbekend wanneer de
laatste kanunniken en conversen Vlieland hebben verlaten. Na de 16de eeuw leefde Westvlieland bijna geheel van visvangst.
Ludingakerke en het geslacht Rolland te Haarlem
Tussen oktober 1247 en januari 1256 schonk Roomskoning Willem II aan Dirk
Brecaen het huis Rolland te Haarlem met o.a. een rente van vier hoed gerst per jaar
uit de monnikenhof op Texel.82 Nadat Jan van Beaumont in 1314 met Texel was
beleend, was zijn rentmeester Willem Veren Baertenszoen in 1317 zo behulpzaam
de verzend- en afleverkosten te voldoen: 'van 4 hoede gherste, die man Jan van
Rolland placht te leveren tote Ouder Haerlem ut den lande van TesseV 24 schellingen.83 Jan van Rolland liet zijn bezittingen na aan zijn zoon Wouter, die ze op zijn
beurt overdeed aan zijn broer Willem van Rolland, die er op 21 november 1347 mee
werd beleend. Vervolgens verwierf Arend van Rolland dit recht met belening op 13
mei 1355.84 Deze overleed in 1356, waarna zijn bloedverwant Willem Claasz. van
Spaaarnwoude op 16 maart 1356 (paasstijl 1355) met het recht werd beleend.85 Zijn
zoon Claas volgde hem op in dit recht met belening op 14 augustus 136786 en ontving vier hoed gerst 'uuter Moneckenhove van Tessele allejare tot Hairlem an 't lant
tot Sinte Martinsmisse'.
Na de koop van het Ludingakerker bezit in 1360 kwam de leveringsplicht aan Jan
van Blois. Zijn rentmeester Jan van der Goude verantwoordt o.a. in 1362 de levering aan 'dien van Roeland': 4 hoed van 22 lopen per hoed, tegen 5 schelling per
lope, en Gerard van Oosterwijk in 1369, met overname van de omschrijving uit de
jaren vijftig: 'Aert van Rollant' en vervolgens Jan van Poelgeest in 1379: 'die van
Rollant' vier hoed à 22 lopen, 'elk hoed te Haerlem te voeren en daer te leveren' F1
Na het overlijden van Guy van Blois kwam deze verplichting op de graaflijkheid
van Holland te rusten. Over het klooster Egmond kunnen we kort zijn.
Ludingakerke heeft nooit enige verplichting aan deze abdij gehad.
Op 5 november 1248 schonk graaf Willem II, op 20 november 1248 bevestigd
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door zijn broer Floris, bij een ruiltransactie het klooster Egmond 20 hoed gerst uit
de grafelijke tiendopbrengst van Texel.88 Deze verplichting kwam vervolgens op de
heren van Beaumont en Blois te rusten en na 1397 weer op de grafelijkheid van
Holland. Dat in de late jaren van het Blooise bewind de 20 hoed gerst uit de pachtopbrengst van de monnikenlanden aan de abdij werd geleverd, was niet meer dan
een praktische oplossing.89
Conclusie
Het klooster Ludingakerke bezat tot 1360 een tweetal uithoven op Texel op oorspronkelijk grafelijke domeingrond. Waarschijnlijk heeft het deze onder het bewind
van Roomskoning Willem II verworven, al is het niet helemaal uitgesloten dat het
convent het reeds vóór 1200 in zijn bezit had. Floris V begunstigde het klooster met
een aantal privileges. De omvang en inrichting van het hoofdcomplex in Den Burg
bleek achterhaald te kunnen worden uit de gegevens betreffende de overdracht aan
graaf Jan van Blois in 1360.
In 1346 heeft Jan van Beaumont, ongetwijfeld in overleg met de abt, een ringgracht en -wal aangelegd, waardoor de uithof en een aantal hoeven binnen de
'veste' Den Burg kwamen te liggen, en wel in de noordwesthoek. Het complex hoeven, later vervangen door huizen, bleef tot in de 17de eeuw belast met een servituut
van een zekere hoeveelheid 'abtskoren', omgerekend in stuivers. Den Burg als ringvormige 'veste' is een schepping van Jan van Beaumont.
Een tweede uithof lag met land, korenschuren en molen in het kerspel De Waal
tussen De Waal en Oosterend. Ludingakerke had daar het recht van de wind. Ook
had het klooster het recht op de lammertienden verworven. 'Monnikenlanden' lagen
in Den Burg, in Elmerburen (de Vennen) en ten oosten van De Waal, welk bezit aan
de hand van toponiemen, grootte en kadastrale gegevens uit 1832 gereconstrueerd
kon worden. Het klooster had door koop in 1276 het patronaatsrecht over de
Texelse kerken verworven. Dit recht was blijkens verklaringen begrepen in de verkoop van alle kloostergoederen en rechten aan Jan van Blois in 1360. De cure van
Den Burg kwam in 1461 aan het kapittel van St. Marie op het Hof in Den Haag. Op
Vlieland bleef een uithof van Ludingakerke bewoond door enige monniken, tot in
het eind van het bewind van Guy van Blois bestaan. Het einde daarvan is onbekend.
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Bijlage 1: Gegevens over de verbouwingen en reparaties aan het voormalige uithofcomplex uit de jaren 1377-1381, uit de baljuwsrekeningen van Jan van
Poelgeest, berekend in ponden en schellingen. Deze rekeningen bevinden zich in het
archief van de graven van Blois in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage
Inv.nr. 497,2.12.1377- 11.11.1378
Dit sijn die metselaers, die ghewrocht hebben aen mijn liefs heren husinghe in Tessel.
Cost een scoersteen te houwen van roeden santsteen op die cleyn camer ende te setten, ende die manthel te maken, overmits ghebacken steen daertoe verbesight, aen meyster Coenen III verdinghe, den loen
metten calc tezamen: 6-0-0.
Item cost dieselve camer te bewerpen [= bepleisteren] ende III blinde veinster daerin te houwen, soere
gheen en waren tevoren: 1-0-0.
Dit is dat hout dat verbesicht is aen mijn liefs heren husinghe in Tessel in 'tjaer voerscreven: In den eersten dede Jan maken enen nuwen solre op die cleyn camer ende deed se boven ende aen beiden zyden
hemelen met vuren planken ende deed daer een trappe voer maken. Ende Jan deed oec een duufhuus
maken boven der koken, daer veel planken ende houts toe ghinc. Cost dit hout voerscreven te coepen,
overmits een cosijn met twey venstren, die op die camer voerschreven staen, cost tezamen: 10-6-0.
Item was die baeliu vervaert voer een moertbarnen mijns liefs heren husinghe in Tessel of hem daerin,
soedat hl al over dede leemen twe cameren aen die wesîside, daer men dat dac metter hant reyken mochte, ende voert onder die rissen [= struikgewas] alom trac omme, cost in verdinghe den loen: 3-15-0.
Item aen hoey ende aen leemaerde daeraen verbesicht: 0-10-0.
Item cost alle die oude husinghe te stoppen met riede, soe die wynt ende die moschen daer groten scade
aen ghedaen hadden, tesamen aen riede, aen snoeren ende aen arbeyde: 1-18-0.
Item cost si te zoeden ende leemen op die vorsten: 1-2-0.
Dit syn die tymmerlude, die ghetymmert hebben aen mijn liefs heren husinghe in Tessel, in 'tjaer voerscreven: Boudyn Hennensoen IS dagen: 5-8-0; Wiese Nannensoen 6 dagen: 1-16-0; Heynric Claessen
(Claes die cuper Heynric) 24 dagen: 6-12-0; Claes die cuper 12 dagen: 2-4-0.
Item Heinric ende Claes zagheden haer relyc [= overige] VI dagen aen bescot [=wandbetimmering],
aen hemelt [plafond], aen plancken ende aen die trappe ende aen die reghelen [— dwarshouten]: 3-6-0.
Van enen sloot aen 't dorfhuus [= turfhuis], van enen paer hangheles [= hengsels] aen 't stalhuus, cost
tesamen: 9-0-0.
Inv.nr. 498, 1.12.1378 - 11.11.1379
Ghegheven van IX nye glaze veinster, die ontbraken van den huse van Texele, die Jan heeft doen maken
ende setten in desenjaer, die 'r I staet op mijns heren groet camer, I voer mijns liefs heren camer bi der
trap, 11 op die solre boven die sale, III in die coken, I op 't hoghe camerken daer Jan slaep, ende I in die
camer daer recht onder. Ende dese voerscreven glazen helden onder hem alle tesamen XLVI1I voet, costen elc voet XLI11 d. Ende overmits datter III heelde in sijn, 11 van Sente Jorys ende I van Sente Jan
Baptiste, costen dese glase: 3-19-6.
Inv.nr. 499, 29.11.1379 - 11.11.1380
Item coste III blinde veinster te houwen in mijns heren camer van Byamont, teghen mijn liefs heren
coemst, ende den heen te maken: 0-8-0.
Item heeft mijn liefs heren husinghe ter Borch in Tessel in desenjaer ghecost aen riede, aen zoeden, aen
leemen, aen dichten ende aen stoppen, ende overmits een uutlaet, dat aen 't veehuus ghemaect is, aen
spikeren ende aen arbeyt altesamen: 2-12-6.
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Inv.nr. 500, 25.11.1380 - 11.11.1381
Coste een trap van der camer daer die heer Gelis op sliep, alom te bescieten met boeken borden [= beukenhouten planken] ende onder met eenre planc, ende boven te decken met alleen eiken plancken voer
den reghen, aen hout, aen yser ende aen arbeyt tesamen: 3-4-0.
Item coste een iseren scoet met II crammen aen die noertside van den sael, om die duer te vaster te sinten: 0-2-8.
Item van steen, daer die sael ter Borch mede gheësterict wert, want si seer ghehroken was, ende van dien
steen in die coken, daer een nu heert of ghemaect wert, soe hi al verbernt was doe mijn lieve here, des
God ghedenc, daer was: 2-3-8.
Item coste die sael te estericken ende die grote heert te vermaken in die coken tesamen: 0-8-8.
Item coste die husinghe in Tessel al boven te vervorsten met leem daer 's te doen was, ende die moschengaet te stoppen met leem, soe si grote scade doen in 't riet. Dat ende den stal ende die ander husiiighen
binnen te leemen, tesamen: 1-5-8.

Bijlage 2: Ligging van de Monnikenlanden: de Vennen benoorden Den Burg, in de
Molenbuurt ten noorden en ten zuiden van de Herenweg, te Bargen (Bergherhusen)
ten oosten en ten westen van de Bargerweg. Zie de reconstructie op de kadastrale
percelering van 1832 (verg. S. Schraag, Veldnamen van Texel, Den Burg 1990)
Fig. 1. Monnikenlanden

'De Vennen'
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De Vennen
1. Middelste Vennen
2. Uterste Vennen
3. Everste Vennen

1361
12,49 ha
4,94 ha
1,65 ha

1832
12,37 ha
4,94 ha
1,68 ha

Totaal:

19,08 ha

18,99 ha

Fig. 2. Monnikenlanden

'Bergherhusen'

(Bargen) en 'Bi der moeien'

(Molenbuurt)

Bergherhusen, Bargen
Het betreft hier percelen ten oosten en westen van de Bargerweg (vroeger Molenbuurtweg), en ten noorden en zuiden van de Herenweg.
A. 't Oosterlant
B. 'tWesterlant
C. Land bij de molen
C l . 'binoerdenweghe'
C.2. 'bisudenweghe'
Totaal:
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4,80 ha
3,98 ha

1832
4,86 ha
3,99 ha

2,47 ha
1,03 ha

2,48 ha
1.13 ha

12,28 ha

12,46 ha
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Noten
Afkortingen: AGB = Archief van de graven van Blois; AGH = Archief van de graven van Holland; ARA
= Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage; GA = Gemeentearchief; GRK = Grafelijkheidsrekenkamer;
LRK = Leenregisterkamer; OHZ = Oorkotidenboek van Holland en Zeeland; RAH = Rijksarchief in
Noordholland, Haarlem. Maten: 1 last graan = 3010 liter = 3 hoed; 1 hoed = 22 lopen (later ook 20
lopen); 1 lope = 45'/2 liter. Zie hiervoor J.M. Verhoef, De oude Nederlandse maten en gewichten
(Amsterdam 1982)
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3. N. Geirnaert en A.G. Weiier, Monasticon Windeshemense, III: Niederlande (Brussel 1980) 299-312,
aldaar 307.
4. Dirk Burger van Schoorel, Chronyk van de stad Medenblik (Hoorn 1767) 247; Historia episcopatum metwpolitani Ultrajectina, II (Antwerpen 1733) 90; R.C.H. Romer, Geschiedkundig overzicht
van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen Holland en Zeeland, I (Leiden 1854)
174; J.A. van der Vlis, Texel (Den Burg 1949) 73; idem, thant van Texsel (Den Burg 1975) 30-31.
5. Emo en Menko, Kronieken van de Abdij Bloemhof te Wittewierum, vert. W. Zuidema, J. Douma en
C.D.J. Brandt (herdruk Groningen 1974) 60-62, 79, 86-87, 107, 110, 123, 134, 148, 185, 190-194;
analyse en commentaar bij: M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in
Nederland, I (Assen 1971) 80-84, 121-130, 136-149, 174-197.
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7. A.C.F. Koch, OHZl ('s-Gravenhage 1970) p. 33-36; O. Oppermann, Fontes Egmundenses (Utrecht
1933) 211-213. Beiden lezen overigens Teole, resp. Theole; RA. Meilink, Het archief van de abdij
van Egmond ('s-Gravenhage 1951) II, reg. 1, p. 4 (uit ander handschrift: Tecle).
8. Koch, OHZl, nr. 55; Meilink, Archief Egmond II, p. 4, reg. 4.
9. E.H.R Cordfunke, Gravinnen van Holland (Zutphen 1987) 73 en 77.
10. W.G. Brill, Rijmkroniek van Melis Stoke. Werken van het Historisch Genootschap te Utrecht, Nwe
serie 40 en 52 (Utrecht 1885) 98; J.W. Groesbeek, Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland
(Rijswijk 1981) 315-316; Romer, Abdijen I. 556, vermoedt dat Ada in het Agnietenklooster werd
ondergebracht. Dit klooster is echter eerst in 1440 in Den Burg gebouwd: GA Texel, inv.nr. 1198,
Akten van het Agnietenklooster (1440-1512)
11. L.Ph.C. van den Bergh, OHZ (Amsterdam/'s-Gravenhage 1866-1873) II, nr. 223; J.C. Kruisheer, De
oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland ('s-Gravenhage/Haarlem 1971) II, 321, reg.
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14. ARA, LRK, inv.nr. 433, f. 63r; ARA, Archief van het Kapittel van St. Marie op het Hof, inv.nr. 246
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17. Ibidem, 247.
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(Leeuwarden 1973) 231-232, 237. De baksteenindustrie kwam in de 13de eeuw tot ontwikkeling;
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24. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, bijlage II, nr. 371 (dateert ten onrechte 1314); Schmidt
Ernsthausen, Het archief van de graven van Blois, 1304-1397 ('s-Gravenhage 1975), tafel op inventaris I nr. regest 371.
25. ARA, AGB, BB nr 34; Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 432-433, nr. 360.
26. GA Texel, inv.nr. 1, f. 1 (zie noot 1).
27. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, bijlage II, nr 371; Schmidt Ernsthausen, Archief Blois, tafel op
de inventaris 1, nr. 24, reg. 371.
28. Zie P.A. Henderikx, 'Walcheren van de 6e tot de 12e eeuw. Nederzettingsgeschiedenis in fragmenten', Archief. Mededelingen van het Koninklijke Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1993,
113-156, aldaar 124-134 en noot 90.
29. Volgens Van der Vlis, tLand van Texsel, 76, kan de ophoging van het terrein binnen de cirkelvormige burggracht afkomstig zijn van grond die bij het graven van de gracht vrijgekomen is. 'Het is
vooralsnog aannemelijk dat de burgwal de eerste omwalling is geweest. Men houde in het oog, dat
aanvankelijk niet Den Burg, maar De Westen de eerste belangrijke nederzetting op het eiland was.'
30. E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek, dl. I ('s-Gravenhage 1885), kol. 1370.
In dit verband is de duidelijke uiteenzetting van J.D. Mackie in A History of Scotlant
(Harmondsworth 1987), 58-59 van belang: 'Closely allied with the sheriffdom was the royal burgh
... often, no doubt, there was already a settlement before the stronghold was built. In any case it soon
became a place of trade ... Yet always it was a place of defence; the earliest burgh was the caput of
the sheriffdom. The Burgh ... was not a mere continuation of the old township, though sometimes it
appeared on the site of an old settlement. It was a definite creation, a place of strenght...'.
31. ARA, AGB, inv.nr. 483, Rek. Jan van der Goude (11.11.1361 - 11.11.1362).
32. Herma C. van den Berg, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, dl. VIII, 245255; Van der Vlis, tLand van Texsel, 89.
33. Historia episcopatum metropolitani Ultrajectini II, 89: 'didici ecclesiam hanc S. Sixto'; S. Muller
Hzn,. De kerkelijke indeeling ('s-Gravenhage 1921) 319.
34. Mededeling van drs. RN. Noomen.
35. ARA, AGB, reg. BB, f. 13; Waller Zeper, Jan van Henegouwen, bijlage II, 432, nr. 357; ibidem,
462-463; Schmidt Ernsthausen, Archief Blois, stukken van algemene aard, nr 1, reg. BB (erfopvolging), p. XXI.
36. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 356; bijlage II, 435 (14.7.1354); ibidem, 365. Hij overleed
omstreeks zijn 75ste levensjaar.
37. Er is zeker geen sprake van burcht- of kasteelbouw. De veertiende eeuw is de tijd van de waterkastelen, rondom in het water gebouwd; hier is sprake van een complex bestaande uit de voormalige
uithof met enige hoeven in de noordwesthoek van de omwalling en een onbebouwd weidevlak.
38. ARA,AGB, rek. 483, Jan van der Goude (11.11.1361 - 11.11.1362).
39. Ibidem, rek. 486, Coen van Oosterwijk (1364-1365); rek. 500, Jan van Poelgeest (1380-1381).
40. GA Texel, inv.nr. 1, f. 66, (zie noot 30).
41. ARA, GRK, inv.nr. 1131-1134, Jacop Jacopsz., (1501-1517).
42. ARA, GRK, Domeinen, inv.nr. 754-e, 23.6.1560, 'Certificatie van de Monnickelanden'.
43. ARA, Archief Staten van Holland vóór 1572, nr. 141, bijlage C, Vrije Landen, p. 3-17,
'Munnickelanden'.
44. RAH, Oud Rechterlijk archief, inv.nr. 6865 (1622-1626).
45. J. Hof, De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 ('s-Gravenhage/Haarlem 1973) 400: rechtsmacht over hoevenaars of mansionarii, vrijen en onvrijen; Oppermann, Fontes Egmundenses, 8485.
46. Van der Vlis, tLand van Texsel, 75, naar brieven van Huydecooper.
47. Resp. ARA, AGB, reg. XV (LRK 109), 12.7.1354, Dirk Soyersz draagt op en ontvangt in leen huis
en hofstede 'bi der borch'; S. Schraag, Veldnamen van Texel (Den Helder 1990), kadastrale kaart,
p. 215. sectie E (1832) nrs. 241-247, Soyerskoog, waarvan 241 de huiskoog (ten zuiden van Den
Burg); Groesbeek p. 315-316 noemt deze belening ten onrechte als bewijs voor het bestaan van een
burcht. ARA, AGB, reg. BB, f. 82r-v, 28.1.1358: Soyer Soyersz de Oude draagt op en ontvangt in
leen huis en hofstede 'binnen der vesten van der borch'; ARA, AGB, reg. 15, f. 85v-86: op 5.6.1402
na talloze verervingen onversterflijk erfleen. ARA, AGB, reg. JJ f. 57r; reg. BB f. 39v, Yewen
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Benesz draagt op en ontvangt in leen 600 T-roede (1,6 ha), KEMPENDALE, beoosten 'de borcH;
Schraag, Veldnamen Texel, kaart p. 111, sectie D (1832) nr. 8, (15690 m).
ARA, AGB, rek 483, Jan van der Goude (11.11.1361 - 11.11.1362).
Ibidem, rek. 489, Jan van der Zijl (18.11.1369- 10.11.1370).
Ibidem, rek. 497, 498, 499, 500, Jan van der Zijl (1377-1380). zie bijlage 1. De notitie van Van der
Vlis, tLand van Texsel, 72, dat 'de voorgevel was versierd met beelden van St. Joris en Johannes de
Doper' is een foutieve interpretatie van rek, 498.
Zie bijlage 1. Het houden van duiven was oorspronkelijk een heerlijk recht: H. Schoorl, 't Oge. Het
waddeneiland Callantsoog ... ca. 1250-1614 (Hillegom 1979) 205.
ARA, AGB, reg. 52 f. 56r, 15.7.1360; Schmidt Ernsthausen, Archief Blois, bijlage 1, tafel, nr. 9:
betreft afstand van rechten.
Ibidem, reg. 117, f. 64v, 10.9.1361.
Ibidem, rek. 499, Jan van Poelgeest (29.12.1379 - 11.11.1380).
Ibidem, rek. 497, Jan van Poelgeest (2.12.1377 - 11.11.1378). Verwijs en Verdam,
Middelnederlandsch woordenboek: beurs, buerse, borse = beurs, zaaddoos van planten, bergplaats;
de naam komt in de rekeningen voor als bourse, bourseke, 'bouske an 's Heerenweg' in: ARA,
Archief van de Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 385, reg. 10de penning 1543.
ARA, Kaartencollectie Hingman. nr. 2486.
ARA, Archief van de Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 385, 10de penning 1543.
Schraag, Veldnamen Texel, aan de hand van kadastrale kaarten en registers 1832.
Van Mieris IV, 30.
Van Mieris IV, 393-394; GA Texel, inv.nr. 1, f. 66; f. 66v-67, 16.1.1456.
H. Schoorl, 'Texel in enige 16de-eeuwse kaarten en opmetingen', Holland 7 (1975) 236-290.
Over de legendevorming en de identificatie van de monnikenlanden met Gerritsland in het kort het
volgende: ten noordwesten van de hoge rug van Texel lag in de vroege middeleeuwen een eiland dat
in de 8ste eeuw Ganc, in de late middeleeuwen zonder meer Oog werd genoemd. Dit Oog was van
het 'Vlie-oghe' gescheiden door het Anegat. Het Westvlielander Diep, later Eierlandse Gat genoemd,
is waarschijnlijk eerst in het begin van de 14de eeuw doorgebroken, waardoor Eierland en Vlieland
afzonderlijke eilanden werden. Aan de oostzijde van dit Oog werden in de 14de eeuw enige kogen
aangedijkt, terwijl aan de zuidzijde dit Oog door een strandvlakte met lage duinen aan Texel was
verheeld. In de dode hoek tussen het Oog met zijn kogen en Texel vond opslibbing plaats, waardoor
na verloop van tijd bedijking mogelijk was. Op 4 december 1354 gaf Jan van Beaumont aan Gilles
van Windelsnes vergunning tot bedijking van een 'uytlant', gelegen 'tusschen die noertside van den
ouden lande van Tessele ende den ouden coech, streckende met den westeynde in der dune ende met
den oesteynde an den dijc'. Gilles bevestigde op dezelfde dag deze vergunning: ARA, AGB I, f.
19v-20, nr. 25; ibidem, reg. BB 49; RAH. Aanwinsten nr. 50 f. 18, 4.12.1354). Volgens baljuwsrekeningen in 1362 en 1363 afgesloten betaalde een zekere Jan de Vrieze pacht voor deze
'Gieliscoech'. Coen en Gerrit van Oosterwijk pachtten nadien het poldertje voor 12 lopen gerst: o.a.
voldeed Coen in 1380-1381 deze pacht en Gerrit betaalde van 1378 tot 1381 de lammertienden van
zijn schapen in deze koog (rek. 497-500), die dus nadien naar hem werd vernoemd: Gerritskoog of
Gerritsland.
ARA, AGB, rek. 500. Jan van der Zijl (25.11.1380 - 11.11.1381); rekeningen 497-500.
ARA, AGB, rek. 483, Jan van der Goude (1361-1362), lb 20-17-0; idem, rek. 484 (1362-1363) lb
12-12-0; 1363-1371 Coen van Oosterwijk; 1371-1377 Gerard van Oosterwijk: 1377-1381 Jan van
Poelgeest.
Van Mieris IV, 327: 'de oude Yngelsche Noble vore 9 sc(ellingen) ende 7 penn(ingen) groote
vleems'; 1 pond vlaams = 20 schellingen à 12 groten; 1 pond vlaams = 6 hollandse gulden; 1 holkindse gulden of pond = 20 stuivers à 12 penningen; 50 nobels = dus 23-19-2 pond vlaams = 14315-12 pond hollands.
ARA, AGB, rek. 483 en 488: 1 hoed, ca. 10 hl., bevat 22 lopen (tonnen).
ARA, GRK Domeinen, nr 751-x, Corte staet van alle de thienden in Kennemerland en
Westvriesland, waaronder Texel, 23.6.1560.
ARA, GRK, nr. 1017, Domeinrekening van de rentmeester Johan Colterman, 1593.
ARA, Archief van het Kapittel van St. Marie op het Hof (verg. A.H. Martens van Sevenhoven,
Inventaris), inv.nr. 246, retroacta betreffende het patronaatsrecht; reg. 1, verkoop door Gijsbrecht
vanAmstel, 25.4.1276; reg. la, bevestiging doorFloris V, 31.5.1284; reg.3a, bevestiging door Adolf
van Waldeck (Adulphus de Waldingen), dat het patronaatsrecht zowel aanstelling als afzetting
omvatte: 1295 na juli 15.
Ibidem, inv.nr. 245: uitspraak van abt Tako, 22.5.1394.
Ibidem, inv.nr. 246.
Ibidem, inv.nr. 242, reg. 273, 12.5.1453.
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73. Ibidem inv.nr. 243, stukken betreffende de overdracht van de cure in 1459, 1461, 1464; reg. 284,
29.11.1459.
74. Ibidem, inv.nr. 242: 6 charters, 3 stukken, reg. 285, 290, 291, 297.
75. GA Texel, inv.nr. 1, p. 2.
76. Van der Vlis, tLand van Texsel, 89-90; naar gegevens uit het archief van de Nederlands Hervormde
kerk, Den Burg.
77. Smit, Rekeningen Henegouwsche Huis, II (rek. Williaem Veren Baertenssoen (mei 1316 - mei
1317); Waller Zeper, Jan van Henegouwen. 198-199.
78. H. Blink. Nederland en zijne bewoners (Amsterdam 1892) II, 406.
79. ARA, AGB, rek. 498, lan van Poelgeest (1378-1379).
80. Ibidem, rek. 500, lan van Poelgeest (1380-1381); '... ghegheven den paep van Vlielant, die hem
ghewilcoert sijn alle jaer van mijn liefs heren raet tot mijns liefs heren wedersegghen Ih 6-16-8'.
81. ARA, GRK, Domeinen, reg. 754-f, Memorie van Jacob van Schoten, schout van Vlieland (ongedateerd) ca 1513: "... van die scoeie westwairt up an Mairtensduyn tot Ste Anthoniscapel recht up nort
in die zeeduynen : D. Vermeulen, Op zoek naar Vlielands verleden (Baarn 1979) 28.
82. Kruisheer, OHZ11, nr. 1074 (3.10.1247 - 28.1.1256).
83. Zie noot 77, p. 449, de uitgaven.
84. Groesbeek, Kastelen, 65.
85. Ibidem, 66; P.L. Mulder, Regesta Hannonensia ('s-Gravenhage 1881) 136, vermeldt deze belening
ten onrechte op 23 maart 1335; overgenomen door Van der Vlis, tLand van Texsel, 30.
86. Van Mieris III, 211-212; Groesbeek, Kastelen, 66.
87. ARA, AGB, rek. 483, lan van der Goude (1361-1362); rek. 488, Gerard van Oosterwijk (13681369); rek. 497, Jan van Poelgeest (1378-1379).
88. Kruisheer, OHZ II, nr. 786 (5.11.1248).
89. ARA, AGB, rek. 500, Jan van Poelgeest (1380-1381); rek. 501, Jan van den Zijl (1389-1390).
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Panorama fan Fryslân
Fryske kultuer
Geart de Vries
'O pak myn hân Walt Whitman!
Wat in wûndere gliidflechten! wat in
eachweiden en lûden!
Wat in rige ûneinige ferbiningen,
elk yn de oare heakke,
Elk antwurd op alle oare, elk diel fan 'e
ierde mei alle oare.'
(Walt Whitman (1819-1892)
Noait sil der safolle kultureel spektakel binnen de grinzen fan dizze provinsje west
ha as krekt yn it jier 1995. In korrespondint fan in lanlike moarnskrante spriek yn
dit ferbân al fan in 'annus mirabilis' foar de Fryske kultuer. En hy doelde dan net
allinne op de grutte kulturele eveneminten dy't der it hiele jier troch wiene, mar
seach bygelyks ek nei de feroaring fan de provinsjenamme fan Friesland yn
Fryslân - dêr't Provinsjale Steaten yn desimber ta besletten - en de beneaming fan
de earste FNP-boargemaster yn Wûnseradiel. Fryslân hoechde neffens dy sjoernalist net langer pleage te wurden troch in negatyf selsbyld foar har kultuer en taal oer.
'Het lijkt alsof in 1995 alle schroom van een provincie is afgevallen. Culturele
nederigheid heeft in deze annus mirabilis van Friesland en het Fries plaatsgemaakt
voor een ongekende, bijna exhibitionistische zelfverzekerdheid.'
At it der mei dat selsbyld yndie sa beroerd foarstie en hoefolle at dat kulturele
selsbetrouwen tanommen is, sil altiten lêstich bliuwe om te mjitten. In feit is lykwols dat Fryslân yn 1995 ek nei buten ta faker as ien kear sjen liet dat it by steat is
kulturele projekten fan de grûn te tillen dy't alluere ha en dy't ek fier buten Fryslân
omtinken krije.
Teater en muzyk
1995 wie it jier fan it fjirde Frysk Festival mei as motto de titel fan in gedicht fan
de 19de-ieuske Amerikaanske dichter Walt Whitman, 'Salut au monde'. In tema
oandroegen troch de Ljouwerter skriuwer Kees 't Hart, dêr't Fryslân in kulturele
groet oan de wrâld by brocht. De festiviteiten baarnden pas los nei de simmerfekânsje, mar de opfiering fan in Frysktalige opera yn jannewaris - skreaun foar in
earder Frysk Festival - wie ek in soarte fan groet oan de rest fan Nederlân. Ta gelegenheid fan de offisjele iepening fan de Ljouwerter stêdsskouboarch op 20 jannewaris troch keninginne Beatrix waard de opera Rixt fan Henk Alkema útfierd yn 'e
regy fan Peter te Nuyl, mei Annett Andriessen yn de titelrol. 'In prachtige spraak
om yn te sjongen', fûn de sopraan, en oer it generaal wie de ûntfangst posityf, al
fûn net elkenien de fersteanberens like dúdlik. Foar sommigen wie it songen Frysk
nette ûnderskieden fan it Rüssysk, al sil dat ek te meitsjen hân ha mei de grutte seal
fan de nije Harmonie dy't no ienkear in kompromis is tusken in konsertseal en in
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teaterseal. In 4000 operagongers kamen om Rixt te beharkjen en ek om fansels de
splintemije Ljouwerter kultuertimpel ris goed te besjen.
In timpel dy't fan alle kanten in bulte lof taswaaid krige, mar dy't tagelyk al direkt
nei in earste seizoen wat oan de grutte kant útfallen like te wezen. Net dat er net fol
te krijen is - der wiene noch noait safolle kaarten ferkocht as yn de nije Harmonie
- mar de saak is nettsjinsteande dat net draaiende te halden sûnder in eksploitaasjetekoart fan in trije kwart miljoen gûne. Benammen de ûnderhâldskosten binne fierstente leech begrutte. De Harmonie sil it tekoart werombringe moatte troch yn it
twadde seizoen fan har bestean noch mar fiif fan de sân dagen iepen te wezen en
minder foarstellingen te programmearjen.
Tekoarten wiene der fan it begjin ôf ek bij it grutste teaterspektakel dat oait yn
Fryslân te sjen west hat en dat tagelyk ek it grutste evenemint fan it al neamde Frysk
Festival wie. Fan alve oant en mei sechstjin septimber wie it Abe Lenstra-stadion
op it Hearrenfean 'omboud' ta de grutste iepenloftskouboarch fan Nederlân. Yn de
teater- en fuotbalshow ABE! - skreaun troch Bouke Oldenhof en regissearre troch
Tryater-lieder Jos Thie - stie it libben fan de legendaryske fuotballer Abe Lenstra
sintraal. Spektakulêre fisuele- en lûds-effekten , ynklusyf fjoerwurk en in helikopter dy't midden yn 'e foarstelling op 'e middenstip delkaam, soargen derfoar dat it
publyk hast eagen en earen tekoart kaam om alles goed te folgjen. De resinsjes
wiene sûnder útsûndering posityf en benammen Jos Thie syn fynsten waarden priizge. 'De voorstellingen van Thie combineren op slimme wijze de smaak van een
breed publiek met artistieke hoogstandjes' (De Volkskrant) en 'Ontroerende naïviteit in oogstrelend Abe-feest!' (NRC-Handelsblad) om mar in in pear resinsinten te
sitearjen.
Net in toanielfoarstelling sil yn Fryslân ea earder binnen in wike safolle besikers
lutsen ha - 27.000 beteljende -, mar ek net earder sil it finansjele debâkle om in foarstelling hinne sa grut west ha. De organisaasje hie prognoases hân dy't útgiene fan
mar leafst 60.000 besikers. Nei de rige foarstellingen waard bekend dat it trochgean
fan it hiele spektakel oant it lést ta ûnwis west hie. Uteinlik wie der - nei in rynske
garansjesubsydsje fan de provinsjiale oerheid - noch in tekoart fan in lytse trije ton.
Skuldeaskers oppenearren har en in fallissemint waard noch krekt net útsprutsen
oer de stichting ûnder lieding fan âld-deputearre en Twadde Keamerlid Johanneke
Liemburg.
In mear artistike tsjinfaller wie de Frysk Festival-foarstelling Sirkus Whitman,
brocht troch de groep Suver Nuver dy't in teaterprogramma ofwiksele mei ynternasjonale sirkusakts. De foarstelling woe mar net in gehiel wurde; it publyk liet it
ôfwitte en dêrtroch waard dy foarstelling ek bepaald gjin finansjeel sukses.
In bulte publyk hie de performer DALSTAR (Koos Dalstra) ek net, mar syn foarstellingen ûnder de nûmer 'Leafde yn 'e mist' - dy't er rûnom joech yn Fryslân
tidens de wiken fan it Frysk Festival - wiene stik foar stik besûnder te neamen. Fan
de iepening op de ferlitten flakte fan de Vliehors op Flylân oant de léste foarstelling op 23 septimber (de dei fan de betinking fan de Slach bij Warns) brocht hy syn
'salut' oan Fryslân.
len fan de meast opmerklike teaterfoarstellingen fan 1995 waard nammers brocht
buten it Frysk Festival om; it wie de solo-foarstelling fan Leny Dijkstra dêr't se it
libben yn nei foaren bringt fan Nely Vriezema, in Fryske bewurking fan Shirley
Valentine fan Willy Russel. Yn al syn ienfâld wie der hast gjin grutter kontrast te
betinken mei it ABE!-spektakel as dy like kostlike as skrinende monolooch. Mar
Tryater brocht hjirmei lykas sein in opmerklike foarstelling en Leny Dijkstra spile
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in rol dy't har op it liif skreaun like te wezen. Jûn oan jûn spile se foar útferkochte
sealen.
Like opmerklik dit jier wie de kwaliteit fan en de noch altiten wer groeiende
publike belangstelling foar dy oare teaterfoarstellingen yn de iepenloft. Mar leafst
njoggen Frysktalige iepenloftspullen wiene der te bewûnderjen: yn Jorwert,
Winsum (it berne-iepenloftspul fan Littenseradiel), Burgum, Menameradiel,
Wergea, De Jouwer, Raard, Opsterlân en Starum. Fryske sosjale striid, Amerikaanske blues, in Dútske klassiker, in Ingelske thriller, in Romeinske klassiker: it
kaam allegearre oan bod en de kaartsjes fleagen fuort.
Fryslân mocht dit jier dan harsels benammen bewize mei topteater yn de iepenloft,
ek op in oar flak bleau se leveransier fan topkwaliteit. De HAFABRA-sektor spilet
noch altiten prima mei op nasjonale en ynternasjonale festivals. It Frysk Fanfare
Orkest wie de grutte winner bij de iepen Nederlânske kampioenskippen yn
Kerkrade. Brassband De Bazuin út Oentsjerk waard Nederlânsk kampioen op de
fyftjinde Nederlânske Brassbandkampioenskippen. Earder hie de band ûnder lieding fan Klaas van der Woude it iepen nasjonale brassbandfestival wûn.
De Christelijke Bond van Muziekverenigingen Friesland - mei 149 oansletten
muzykferienings - fierde yn oktober har hûndertjierrich bestean mei in grut feest yn
de Ljouwerter Harmonie. Der wie in spesjaal komponearre muzykstik fan Jan de
Haan 'Ouverture to a New Age'.
Jan de Haan wie ek ien fan de komponisten dy't in spesjaal stik skreau foar it
Internationaal Muziekfestival Friesland, in grut opset muzykfestijn dat yn novimber rûnom yn de provinsje halden waard. Ien fan de ûnderdielen wie in konkoers
foar hoarn mei dielnimmers út in grut tal lannen.
Yn de sektor lichte muzyk waard noch lang neipraat oer de winners fan Liet '95.
De groep French Connection wûn dit festival mei it liet Iselmar. Al gau die lykwols
bliken dat de meidij ek yn in Spaanske útfiering fan it liet al brûkt wie. Neffens de
winners wie der gjin sprake fan bewust plagiaat, mar soe it allegearre puer tafal
wêze.
Musea en byldzjende keunst
Koe yn april it Verzetsmuseum as ûnderdiel fan it alhiel fernijde Fries Museum
iepene wurde, yn septimber gyng de ôfdieling moderne keunst iepen - fertoan troch
in tunnel ferbûn mei de Kanselarij - mei de grutte útstalling 'Salut au Monde'. As
ûnderdiel fan it Frysk Festival waard hjir sjen litten hoe't Fryske en net-Fryske
byldzjende keunstners it Fryske lânskip ûndergiene en noch altiten ûndergeane.
Noait earder hie der sa'n breed oersjoch west fan lânskipsskilderkeunst. Benammen
ek it wurk fan de sân bûtenlânske keunstners dy't yn 'e maitiid en simmer yn
Fryslân arbeiden, soarge foar opmerklike ferrassingen. De útstalling luts in grut tal
besikers, benammen ek fan buten Fryslân.
Oan de ein fan 1995 liet direkteur Rik Vos op de útstalling 'Ter Visie' sjen hokker oankeapen er de léste jierren dien hat. Dy útstalling makke nijsgjirrich wat it
belied fan it Fries Museum krekt wurde sil op it mêd fan de moderne keunst. Soe
in apart museum hjirfoar noch nedich wêze of is mei de nije ôfdieling yn in lakune
foarsjoen?
Thom Mercuur fûn yn alle gefallen dat er gewoan trochwurkje kin oan in nij,
apart museum foar moderne keunst dat komme moat bij de Belvedère yn Oranjewâld. By de útrikking fan de Friese Anjer - dy't him yn 1995 takend waard - liet er

Wumkes.nl

111

him yn dy sin út.
Op it Amelân, yn Hollum, waard yn maaie it alhiel fernijde en útwreide Sorgdrager-museum iepene troch minister Sorgdrager fan justysje. Der is benammen in
bulte Amelânske folkskeunst yn ûnderbrocht. En it Jopie Huisman-museum yn
Warkum krige in nije konservator yn de persoan fan Frans Middelhof.
Elk museum hie wol wer in opmerklike eksposysje. Om ien dêrfan te neamen:
keunstner Anne Feddema soarge dat it wer in bytsje DADA waard yn Drachten. Yn
museum Smellingerlân wie de eksposysje 'Immuun' te bewûnderjen dêr't de
dichtsjende en skilderjende geastferwant fan Kurt Schwitters de frije hân krigen hie
fan museumdirekteur Jaap Bruintjes om wurken út de kolleksje fan it museum mei
eigen wurk te kombinearjen.
Yn it ramt fan it Frysk Festival wie der ek noch de manifestaasje 'Media Mundi'.
In tal keunstners út binnen- en bûtenlân krige in geografyske sirkel tawiisd dêr't se
mei in beskaat medium wat mei dwaan mochten. De Rus Yuri Leiderman siet bygelyks in wike yn de tsjerke fan Britswert en brocht in spesjaal boadskip oer dat er
opfong út de grûn fan it tsjerkhôf. Willem de Ridder liet minsken in nachtlike autotocht troch Fryslân meitsje, en Ramon van de Werken stjoerde in groet it hielal yn.
Fryske taalkultuer
Trettjin desimber namen de Steaten fan Fryslân it beslút dat de offisjele provinsjenamme per ien jannewaris 1997 feroaret yn Fryslân. 'Dit set rjocht wat krom groeid
is tanksij ekonomyske machtsferhâldings', woe FNP-er Jan van der Baan ha en
CDA-wurdfierder Douwe Hoekstra neamde it '(...) een kroontje op het emancipatieproces van Friesland'. Der wie wol wat in feeststimming yn 'e Steateseal: 43
Steateleden stimden foar en 11 tsjin. Yn 'e praktyk moat noch bliken dwaan wat der
krekt feroaret, want bedriuwen, ferienings ensfh. meie Friesland brûken bliuwe at
se dêr priis op stelle. Hoewol't ek dy saak rom omtinken krige yn de lannelike parse
- it wie foar it earst dat yn Nederlân in provinsjenamme wizige waard op inisjatyf
fan de provinsje - sil it beslút yn 'e praktyk kwalik konsekwinsjes ha en hat de
kommintator dy't it hie oer 'je reinste geveltsje Frysk' wol wat gelyk.
Foar de fyftichjierrige Rie foar de Fryske Beweging wie't fansels in moai risseltaat yn dit jubileumjier. De Rie sei op in betinkingsgearkomste har foaral ynsette te
wollen foar in folie bredere oanpak fan de befoardering fan it Frysk. Ek yn it bedriuwslibben en op it kommersjele flak moat sjen litten wurde dat der wat mei it
Frysk te dwaan is.
Ta beslút
Der wie in hege kultuerpriis foar de stichting Kultuer en Toerisme foar har krewearjen foar de Fryske monuminten yn it projekt Monument van de Maand. Direkteur
Rienk Terpstra koe in ton yn ûntfangst nimme fan Prins Bernhard dy't him it bedrach oerlange út namme fan it nei him neamde fûns. Terpstra sei dat de stichting
'net allinne tige ynnommen, mar ek tige grutsk' wie mei de ûnderskieding.
Betze Stienstra naam nei 33 jier ôfskie as direkteur fan de Fryske Folkshegeskoalle op Skylge. Hy hat yn dy jierren mei in grutte ynset en oertsjoegingskrêft
warber west mei allerhanne kursussen.
Yn maaie ferstoar muzykkenner en -resinsint Theo Lambooij: hy hat as muzykpedagooch en skriuwer fan in grut tal boeken oer it muzyklibben yn Fryslân fan
grutte betsjutting west.
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tich jier nei 1945 yn de werklikheid noch fier te sykjen.
Om no mar wer tichterby hûs te bliuwen: kwestjes en spul hawwe der yn it Frysk
literêr fermidden yn 1995 net folie west: eltsenien gunde Trinus Riemersma syn
twadde Gysbert Japicx-priis, al hiene guon faaks leaver sjoen, dat in oare fertsjinstelike skriuwer of skriuwster dy't dy heechste Frysk-literêre eare noch net earder
barre mocht hie, de priis krigen hie.
Eltsenien wie optein oer it fuotbalteaterspektakel Abe mei teksten fan Bouke
Oldenhof, al bleau dêr troch de finansjele strop, wat in rare smaak fan oer, en eltsenien wie der ek bliid om, dat de Koperative Utjouwerij tanksij it úthâldend krewearjen fan in tal trouwe leden it sulveren jubileum fiere koe, al sil der organisatoarysk noch wol it ien en oar feroarje moatte om op in sûne basis fierder te kinnen.
Fan it jubileum bleau, njonken it jubileumboek, In utjouwerij fan Quizequânsje,
skreaun troch Doeke Sijens en Henk van der Veer, in rige fan 13 saneamde
'Ljochtmoanneboekjes' oer, dy't in moai ferskaat biede en sjen litte, dat de Q in tal
skriuwers fan kwizekwânsje ta har leden rekkenje mei, dy't it hiele skala oan sjenres fan berneboek oant essay en fan novelle en lyryk oant toaniel biede kinne. De
Rie foar de Fryske Beweging - ta beslút - betocht it 50-jierrich bestean.
In tal projekten koe yn 1995 ôfrûne wurde: de earste searje fan 14 werútjeften fan
'Fryske Klassiken' waard foltôge en yn de rige 'Friesland in prent, proza en poëzie'
waarden de léste 9 ôfleveringen útbrocht. De Stichting Beeldende Kunst Friesland
hat der mei dy rige foar soarge, dat de provinsje Fryslân en alle 31 gemeenten no
yn wurd en byld karakterisearre binne. De útstalling dy't by de 'Kunstuitleen' halden waard by it ferskinen fan de léste nûmers, liet moai dúdlik sjen, dat net allinne
skriuwers, mar ek byldzjende keunstners in 'eigen taal' hawwe.
Yn Bologna wie der âlderwenst yn 'e maitiid wer omtinken foar berneboeken, en
yn Barcelona waard yn de hjerst fan 1995 in boekebeurs halden; by beide waard ek
omtinken frege foar Fryske literatuer. Tsjêbbe Hettinga dy't sûnt syn tige wurdearre optreden yn Frankfurt yn 1993 in populêr artyst wurden is, hat net allinne dêr yn
Spanje, mar earder ek al yn 'e 'Nacht van de Poëzie' yn Utert en by 'Poetry International' yn Rotterdam fannijs hearre litten, hoe moai syn Frysk klinkt. Fan Hettinga
syn twatalige bondel Vreemde kusten /Frjemde kusten dy't tagelyk mei in CD fan
de foardracht útbrocht waard, binne yn koarte tiid 1500 eksimplaren ferkocht, in
unikum foar in Frysk dichter. Foar it Frysk Festival dat syn tema dizze kear ûntliend
hie oan Walt Whitman syn 'Salut au monde', makke Tsjêbbe Hettinga in oersetting
fan dat gedicht, dy't by de iepeningsmanifestaasje te beharkjen en deselde jûn ek al
te lézen wie, tanksij in boekútjefte.
In memoriam
Yn 1995 moast ôfskie nommen wurde fan de folgjende Fryske skriuwers: Date van
der Werff, T. Straatsma-Wiersma en Kee van der Hoek. Utjouwer Hidde Osinga
rekke wei en ek Lykele Jansma, destiids de inisjatyfnimmer fan it literere tydskrift
Alternatyf (1970-1977) en fan noch in stikmannich oare fernijende fiten, lykas de
Eurolympiade en de Fryske postsegels. En ek Bouke van der Sloot kaam te ferstjerren, de skilder dy't ûnder gans oar wurk ek in tal moaie skriuwersportretten
makke hat. Nei lange en warbere libbens kaam de ein foar ûnderwizer en muzykman Theo Lambooij, ûnderwizer, publisist en benammen folkskundeman S.J. van
der Molen, ûnderwizer, utjouwer en toanielman Sake Bouma en ûnderwiisman,
taalpsycholooch en saakkundige op it mêd fan twataligens, Krine Boelens. Gans
learlingen en lezers sille har mei tankberens en respekt betinke.
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Prizen en priisfragen
Lykas al opmurken is, wie de heechste literêre ûnderskieding, de Gysbert Japicxpriis, yn 1995 foar Trinus Riemersma, wylst Berber van der Geest - ek al foar de
twadde kear - de trijejierlikse Simke Kloosterman-priis foar berne- en jongereinliteratuer yn ûntfangst nimme mocht. Eppie Dam, dy't foar dy priis ek wol as in kânshawwer sjoen wurde mocht, krige net allinne de sulveren spjelde fan de
Berneboekesjuery, mar ek de Kultuerpriis fan de gemeente Gaasterlân-Sleat, wylst
de Ljouwerter Eekhoff-priis foar regionale skiednis foar Harm Nijboer wie. Yn de
Stellingwerven wie de oanfiteringspriis mei de oan de bondel fan Bergveld ûntliende namme 'Oolde Pook-pries' oan bar en dy waard yn 1995 takend oan Jan
Oosterhof út Steggerda foar in bernemusical. Yn de Rely Jorritsma-priisfragen
waarden fan de 45 ynstjoerde ferhalen dy fan Lolkje Hoekstra, Simy Sevenster,
Benny Holtrop en Anne Koopmans bekroand en fan de 46 gedichten dy fan Jelle
Kaspersma en Jan Kooistra. Ut it grutte tal ynstjoerings foar dy priisfraach en ek
bygelyks foar de priisfraach dy't it Frysk Museum útskreaun hie op it tema 'De bok,
it gouden aai en de sân ravens' docht bliken, dat in protte minsken nocht hawwe oan
skriuwen. It sukses fan de al wer foar de tredde kear organisearre 'Provinsjale
Skriuwersdei' yn febrewaris en fan guon troch it FLMD opsette kursussen, lykas dy
foar it skriuwen fan lietteksten (yn 'e mande mei teater Romein), wize dyselde kant
út. Minder florissant is it de léste jierren mei de rispinge dy't de KFFB ynhelje kin.
Fan de ynearsten fjouwer ynstjoerings foar de roman-priisfraach waard net ien
gaadlik achte foar útjefte. De letter noch ynkommen manuskripten fan Jacobus
Knol (In earsten dragonder) en Lieuwe Pietersen (De fat) binne úteinlik bekroand.
Boeken
Op de list, dy't it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum byhâlden
hat, steane oer 1995 114 titels fan Frysktalige boekpublikaasjes. Yn 1994 wiene dat:
95 en yn 1993: 87. De ferdieling oer de skiften wie yn 1995: belletry (romans, ferhalen, novelles, koartsein fiksjoneel proaza foar folwoeksenen): 37, poëzy: 23,
berne- en jongereinboeken: 25 en ferskaat: 29.
Fansels is it hege tal fan 114 flatteard, dêr binne de 13 'Ljochtmoanneboekjes' fan
de Q by, it boekewikegeskink en it aksjeboek foar bern (dat ek al in werprintinge
belibbe) en - allinne al yn it skift belletry - mar leafst 12 werútjeften fan âlder en
soms ek al fan resint wurk. Dochs stimt it bliid, dat der dit jier seis debutearjende
auteurs fan fiksjoneel Frysk proaza binne: Sjoerd Bottema, Anne Koopmans,
Jacobus Knol, Klaas Jansma en it duo Jarich Hoekstra en Harke Bremer, dy't har
nei in tal oersettings ('Asteriks' en 'Bommel' û.o.) weage hawwe oan in ramtferhaal, dêr't moderne fabels in plak yn krigen hawwe ûnder de titel Hâld faasje! De
jonge útjouwerij Bornmeer yn Wânswert makke syn ûnthjit wier en kaam mei twa
romans, in berneboek oer de oarloch fan debutante Greetje Hemstra en mar leafst
seis oersettingen yn it Frysk fan 'Kameleon-boeken' fan de destiids yn it Hollânsk
publisearjende Fries Hotze de Roos. Ek Goaitsen van der Vliet mei syn 'de Oare
Utjouwerij' gie moai troch: by him kamen in ferhalebondel en in dichtbondel út,
wylst 'Le chat mort' yn Ketlik fuortfarde mei in stripboek. Nij as Fryske útjouwer
is 'Jéjé-produksjes' fan de Burgumer learaer en tûzenpoat op it mêd fan Fryske
publikaasjes: Jan Jongsma. It byld, dat de hiele Fryske útjouwerij yn hannen wêze
soe fan in lyts tal grutte útjouwers is efterhelle, want ek yn ûnderskate foarmen fan
eigen behear wurde frijwat boeken, boekjes en en benammen dichtbondels op 'e
merk brocht.
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Belletrx
Fan de 37 útjeften yn dit skift wiene twa oersettings en dy hiene beide mei de oarloch en de 50ste betinking dêrfan te krijen: Het Achterhuis fan Anne Frank ferskynde by útjouwerij Fryslân yn in oersetting fan J.Q. Smink en de KFFB brocht it
oangripende autobiografyske La Nuit fan Elie Wiesel út, dat fia it Ingelsk út it
Frânsk oerset wie troch Jac. Knol. De ferfolging fan de Joaden, mar dan yn de 18de
ieu, kaam ek oan 'e oarder yn Rink van der Velde syn nijste roman, In fin mear as
in bears, dat it libben beskriuwt fan de histoaryske figuer Salomon Levy, fan wa't
sawat de heale Westerein hyt ôf te stammen. It probleem fan fiksje en histoaryske
wierheid en de friksje tusken dy beide hat Van der Velde oplost troch op it titelblêd
printsje te litten, dat it om it libbensferhaal fan Levy giet 'neffens Rink van der
Velde'. Sa hat er him de frijheid foarbehâlden foar eigen ynterpretaasje fan de feiten en koe it wer in echte 'Van der Velde' wurde mei prachtige tipearrings fan swalkers en heidsjers. Fan deselde auteur ferskynden binnen it jier twa printingen fan
wat noch altyd as syn beste boek beskôge wurdt: de lytse oarlochsroman De Fûke.
As The trap is it yn in Ingelske oersetting fan Henri Baron yn Amearika útbrocht
en ek dêr hat it ferhaal fan de fiskerman oan de Tsjûkemar yndruk makke. Durk van
der Ploeg foltôge syn Dongeradielen-syklus mei twa romans, dy't beide ek tebek
geane op de twadde wrâldoarloch: Reis nei de Kalkman en It lekken oer de spegel.
It slagget Van der Ploeg hyltyd better om yn sobere en dochs tige byldzjende wurden sfear en spanning op te roppen en syn produktiviteit is sûnt syn ôfskie fan it
wurk by de krante sûnder mear prizensweardich. Like it libben op de heide en yn
'e Walden yn Van der Velde syn boek yn de 18de ieu noch wol aventoerlik - ek al
einige syn held op it skavot - yn it ferhaal dat Styntsje Piters, dy't neffens de auteur
(Jac. Knol) libbe hat fan 1816 oant 1893, fertelt, wurdt de lezer konfrontearre mei
oars hast neat as ellinde. Yn de omkriten fan Tsjalbert en Nijehaske hiene gans
minsken yn de 19de ieu in heukerich bestean en om lytse fergripen, biddelje bygelyks, koene hja al oppakt en nei de koloanje yn Veenhuizen stjoerd wurde, dêr't hja
dan nammeleas omkamen. In libben as Styntsje is in minsklik dokumint wurden oer
ien út in fermidden dêr't de offisjele skiedskriuwing (noch) net folie omtinken oan
jûn hat. De oare KFFB-debutant, Klaas Jansma, levere mei Om Teatske in spannend
en goed skreaun, mar troch de keunstmjittige struktuer en de ûnwierskynlikens fan
it ferhaal dochs net alhiel oertsjûgjende psychologyske detektiveroman. Riek
Landman, dy't yn dat speurderssjenre al in rychje suksefolle boeken skreaun hat,
kaam yn 1995 mei in relaasjeroman oer in mem en in dochter en dy harren ferhâldingen mei elkoar en mei de oare sekse. Debutant Anne Koopmans sammele yn
Fryslân boppe, humoristyske, soms nei it hilaryske útskaaiende ferhalen, dy't der
by de lezers sa goed yn foelen, dat al binnen it jier in werprintinge ferskine koe.
Sjoerd Bottema levere yn syn debútbondel subtile psychologyske ferhalen mei in
protte oantinkens oan jongesjierren op in Frysk doarp. Lykas dat by Anne Koopmans ek it gefal wie, wie it talint fan Bottema al opfallen by de Rely Jorritsmapriisfragen. Op grûn fan de bondel It fertriet fan dokter Kildare mei fan dy debutant mear ferwachte wurde en faaks ek noch wolris in moaie psychologyske roman.
In knap histoarjeferhaal levere Akky van der Veer yn Grutte wurden, in roman út de
terpetiid dy't opfoel troch it byldzjende taalgebrûk, mar dy't troch struktuer en perspektyf - it boek wurdt ferteld yn de 'wy-foarm' - wat ûnpersoanlik en flak bleaun
is. Piter Boersma skreau it boekewikesgeskink en levere as foarsitter fan de
Koperative Utjowerij ek ien fan de jubileumboekjes. Sawol yn Sniebalfokstrot as yn
Sakramintsdei griep er tebek op syn jongesjierren yn Warten; derby krige yn it earste de ynfloed dy't de natoer en it bûtenlibben op him hân hawwe it measte omtin-
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ken, wylst er yn it léste (foar it earst) wiidweidich op 'e tekst kaam oer syn
Roomske eftergrûn. Meindert Bylsma yntrodusearre yn syn 'ljochtmoanneboekje'
Hotputs it sjenre fan it 'kremearke', ferhalen dy't 'krekt mearkes' binne, mar net
foldogge oan de betingsten dy't oan mearkes steld wurde, koartsein humoristyske
teltsjes, dêr't de fantasij en de taalkreativiteit fan de auteur har gerak yn krije, sûnder dat hja ynhâldlik djip dolle.
Poëzy
De wichtichste publikaasje yn dit skift is sûnder mis de sammelbondel fan Tine
Bethlehem dy't ûnder de titel Swietroken en koperblazers har fersen út de jierren
1995-1955 fan jonge nei âldere fersen bondele en sadwaande de klam lei, net op
wêr't hja dichterlik weikommen wie, mar op wêr't hja bedarre wie. It moai fersoarge boekje wie in ferrassing, omdat de op harsels faak net sa opfallende fersen fan
Tine Bethlehem yn de samling in eigen tematyk sjen en in dúdlik eigen lûd hearre
lieten. In oare debutant, mar ien dy't ek himsels - en dat mei rjocht en reden - minder serieus naam, wie yn 1995 Fenne Rebel (efter dit anagram fan 'ene Bernlef'
ferskûle him de âld-bibletekaris drs. J.J.M, van Gent), dy't fan syn bondel Bûtendoar boartsje by de leafhawwerij-útjouwer 'Kopwyt' yn Leien in moai boekje
meitsje liet. De Douwe Kalma Stifting joech by gelegenheid fan de 85ste jierdei fan
de dichter G.N. Visser in karlêzing út fan de oersettingen dy't Visser makke hie fan
fersen fan Rosalia de Castro ûnder de titel Galisyske Sangen. In bysûndere bondel,
benammen troch de foarmjouwing, wie deagewoandea fan Henk van der Veer, fersen oer it ferstjerren fan syn âlden, dêr't ynearsten 100 eksimplaren fan ferpakt
waarden yn troch Gerrit Terpstra beskildere sigarekistkes. In nije bondel fan
Harmen Wind, de fjirde Fryske al wer, is fansels altyd it neamen wurdich. Yn Op
alle dagen siket de dichter nei de dingen efter de dingen, nei de sin fan poëzy en
úteinlik nei de sin fan it libben. Hy docht dat yn ferrifeljend ienfâldige wurden dêr't
dochs oer neitocht wurde moat. Tanksij syn sukses as foardrager koe fan Tsjêbbe
Hettinga in twadde printinge ferskine fan Under seefûgels - De kust, wylst ek de
twatalige bondel Vreemde kusten / Frjemde kusten (mei CD) in bestseller waard,
dy't sels buten Fryslân in protte omtinken krige. As 'Ljochtmoanneboekjes' kamen
fersebondeltsjes út fan Steven de Jong, R.R. van der Leest (Carmina Burana, oersettingen) en J.Q. Smink.
Fan de yn 1993 ferstoarne folksdichter Engele Wynsma ferskynde ûnder de titel
Mot en brjitten in seleksje út syn ferskes, dy't gauris opnommen west hawwe yn de
Dokkumer en de Kollumer Krante. It is ienfâldige poëzy, lykas ek de bondels fan
Anne de Vries (Libbenskrêft), Jan de Boer (Underweis), frou G. Postma (Yn it skynsel fan Gods lampe), Geert Veenstra (Fallende Bieden) en Swaantsje Duursma (It
gers dat bloeit) jouwe. Yn eigen fermidden hat sok wurk grif in funksje.
Berneboeken
Fan de 25 berneboeken wiene 15 oarspronklik Frysk en 10 oersettings. Under dy
léste mar leafst seis yn de rige oer de 'Klinkhamer-twilling' mei har 'Kameleon'. It
oanpart Frysk is dit jier dus grut. Greetje Hemstra debutearre (bystien fan Akky van .
der Veer) mei Soldaten yn 'e tún, ferhalen út de oarloch basearre op deiboekfragminten en stalde ûnder de titel Frij ... Frij ... Frij ... foar bern fan de basiskoallen
yn Wymbritseradiel ek in bondel mei oerlevere oarlochsferhalen gear. Willem
Tjerkstra makke foar it MSU in tinkboek foar bern ûnder de titel 50 jier... letter.
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Lida Dykstra, dy't yn 1994 debutearre mei in histoarysk ferhaal foar bern, skreau
dit jier yn De Billebiter rymkes oer lytse dingen út it libben fan beukers. Mei
Greetje Hemstra, Lida Dykstra, Riemkje Pitstra, dy't it suksesfolle (want al nei in
wykmannich werprinte) aksjeboek foar bern Grutte Giele en Lytse Loer skreau,
Helena de Boer, dy't har earste boek, Bear Boeloe en de jonge poeskes makke nei
de populêre t.v.-figuer, Hanneke de Jong en Auck Peanstra binne der no in moai tal
jonge(re) skriuwsters foar bern, fan wa't yn de takomst gans ferwachte wurde kin.
Willem Tjerkstra, Eppie Dam en Jan Schotanus skreauwen moai troch foar de justjes gruttere bern en Alian Akkermans stalde mei in wikseljende redaksje twaris in
sammelbondel gear: In hânfol geiten en oare bisteferhalen en De fersierde krystbeam.
No't dêr safolle oarspronklik Frysk wurk foar bern foaroer stiet en de Fryske útjouwers dúdlikernôch net mear ôfhinklik binne fan koproduksjes, wylst de oarspronklike boeken der ek sa goed útsjogge dat hja meunsterje kinne mei de bûtenlânske,
is it net slim dat der ek noch boeken oerset wurde. Yn 1995 wer twa dieltsjes yn de
'Jentsje-rige' fan Barbro Lindgren en Pytsje Piperwynsk fan Anita Jeram, wylst fan
Werner Holzwarth syn Fan de lytse mol, dy 't witte wol wa 't him op 'e kop skiten hot
in twadde printinge útkaam.
Ferskaat
Men soe ferwachtsje, dat krekt yn it skift 'ferskaat' de measte publikaasjes dy't mei
befrijing en betinking te krijen hawwe, fûn wurde soene. It tilde ommers yn de maitiid fan 1995 op fan sok gelegenheidswurk, mar op de list fan Frysktalige utjeften
sjoch ik allinne Johan Frieswijk syn 'Ljochtmoanneboekje' Folksk Fryslân en de
literatuer, dat de 'Fryske skriuwers ûnder hypnoaze fan 'e tritiger en fjirtiger jierren' beskriuwt en De oarloch en de Fryske literatuer, it troch it FLMD yn syn rige
'Byskriften' útbrochte boekje mei de teksten fan de ynliedingen dy't op dat tema
halden binne op in symposium yn Feanwâlden op 22 april 1995. Sa wurde wy wer
ris konfrontearre mei it feit, dat boeken foar in grut publyk, ek as se oer de Fryske
skiednis geane, skreaun of gearstald binne troch Fryske auteurs en by Fryske útjouwers ferskine, yn it Hollânsk presintearre wurde. De measte titels wurde wol troch
Spanninga neamd. Hjir kin noch wiisd wurde op: Net ferjitte... Niet fergete fan
Andries Bosma en Harrie Dijkstra (oer Menameradiel en It Bildt), Friesland 19401945 (útwreide werprintinge), Kollum's bevrijding (werprintinge), Niet een brug te
ver (oer Achtkarspelen), Tekens van toen fan Eize de Boer, Houkje Rijpstra en Auke
Steegstra (oer Tytsjerksteradiel) en twa egodokuminten: Geheim transport fan
Hilbert de Groot en Oorlogsherinneringen fan Binne Westerhof. Piter Wybenga syn
standertwurk Bezettingstijd in Friesland ferskynde op 'e nij as paperback mei oanfollingen. Alle kranten hiene betinkingsbylagen en ûnder redaksje fan P.K. de Jong
waard de befrijingskrante 'Friesland 50 jaar vrij' gearstald, dy't yn in oplage fan
250.000 eksimplaren yn de hiele provinsje ferspraat waard. Ek de betinking fan de
50ste befrijingsdei fan Ynje hat laat ta boekútjeften, lykas Gevallenen uit Friesland
in Nederlands-Indië, dêr't Jack Kooistra de koarte libbenskiednis yn werjûn hat fan
de mear as 150 yn Ynje sneuvele Friezen.
Sa'n ferskynsel as it hjirboppe sinjalearre makket ús wer ris yndachtich op it feit,
dat it Frysk noch net op alle terreinen en by alle gelegenheden de fanselssprekkende fiertaai is. Yn har publikaasje Taal yn Fryslân op 'e nij besjoen konstatearren
Durk Gorter en Reitze J. Jonkman, dat de taalsituaasje yn Fryslân net minder wurdt.
It tal minsken dat de taal behearsket wie stabyl bleaun sûnt har foarich taalsosjologysk ûndersyk yn 1980, dat wol sizze, dat 95% fan de ynwenners fan Fryslân
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oanjûn hat it Frysk ferstean te kinnen, 75% it ek prate en 65% it ek léze te kinnen,
wylst it tal dat it ek skriuwe kin sels stiigd is fan 10 nei 17%. Oer de kwaliteit fan
de taal is dêrmei noch neat sein, mar it is moai, dat it tal brûkers net fierder tebek
rint. Underwiis, ûnderwiis en nochris ûnderwiis sil ek oan dy kwaliteit wat dwaan
kinne en dêrom is it goed, dat der in nije metoade, Flotwei Frysk, ûntwikkele is foar
Frysk yn de basisfoarming. Fierder kaam der yn 1995 in Frysk/Esperanto wurdboekje út en al wer it 12de diel fan it WFT (fan 'krúskant' oant 'Ioftromte'), de 4de
printinge fan Wat & Hoe Fries, in skriuwwizer mei stekwurden en foarbylden ûnder
de titel Mei freonlike groetenis en in tredde (ferbettere) Fryske oersetting fan de
Bibel, want hat de Bibel net altyd en rûnom ek in grutte bydrage levere oan de taalkundige foarming fan de minsken? Teije Brattinga publisearre in Ynlieding op de
bibel en ek yn de rige 'Ljochtmoanneboekjes' in artikel: Nuvere minsken:
Roomsken yn Fryslân mei namme dy fan Blauhûs. Yn eigen behear publisearre ds.
Marten L. de Boer alwer it fjirde dieltsje mei protestantske humor ûnder de titel: Us
dûmny preket goed, mar hy yt better. De periodyk weromkommende diskusje oer it
folksliet waard dit jier fuorre troch de 'Ljochtmoanne'-bydrage fan F.S. Sixma van
Heemstra oan it sulveren jubileum fan de Q: 'Frysk bloed, tsjoch op!'. Syn 'nije
beriming' op basis fan 'It heitelân' dy't begjint mei 'Frijheid is jinsels te bliuwen'
liket net folie kans te meitsjen as folksliet. Op it mêd fan de doarpsskiednissen ferskynde in útsûnderlik moai útjûn boek oer Easterein, wylst ek Goaiïngea. Itferhaal
fan in doarp besjen lije kin. Histoarysk wat dreger is Jan Swart syn In doarp yn 'e
Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 1740 en 1940, in boek dat yn in rige fan de
Fryske Akademy ferskine koe. By deselde útjouwer kaam ek Klaas Uilkema syn
Byldenfan it greidebedriuw yn Fryslân om 1918 hinne út, dat benammen fanwege
de autentike foto's nijsgjirrich is. Jant van der Weg joech yn Ut it huodsje fan frou
Rienks in oersjoch fan de skiednis fan de stifting Us Frysk Berneboek, dêr't Durkje
Rienks-Wallinga tsientallen jierren lang har beste krêften oan jûn hat en dy't no
opgien is yn in nije stifting foar de promoasje fan berneliteratuer: It Fryske
Berneboek.
Oer it generaal wurdt nij toanielwurk net meinommen yn dit oersjoch, mar ik wol
in útsûndering meitsje foar in tal bysûndere útjeften. Om te begjinnen foar de ienakter Try-out fan Trinus Riemersma en foar it librettto fan de Fryske opera Rixt yn it
Frysk (fan Geart fan der Meer) en yn it Ingelsk, in útjefte fan de 'Stichting Rixt'
besoarge fan Bouke Oldenhof. En ta beslút foar de bysûnder moai troch Frysk en
Frij útjûne Troades fan Seneca mei njonken elkoar de Latynske tekst en de Fryske
oersetting fan Atze J. Keulen, dy't ek foar in ynlieding en ferklearjende noaten
soarge hat.
Beslút
Fyftich jier frij, seis debutearjende proazaskriuwers, in hiel rychje jonge froulju,
dy't foar bern skriuwe wolle en in útwreidzjend tal útjouwers dy't it mei it Fryske
boek weagje doare, rekkenje derby noch de belangstelling fan om utens foar ús literatuer, dêr't Tsjêbbe Hettinga, mar ek Mindert Wynstra en de útjefte fan de twatalige Spiegel van de Friese poëzie (1994) ta bydroegen hawwe, alwer in rekordopbringst foar de sutelaksje fan de stifting 'It Fryske Boek' (ƒ 354.000), hyltyd
mear goed ferkeapjende Fryske CD's (Bennie Huisman syn Skou bygelyks), in
Fryske opera en by kursussen en priisfragen gans belangstelling fan nij talint. It
hear oersjende is der gjin reden foar pessimisme oer de situaasje yn de Fryske taaien letterkunde yn 1995.
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Monumintensoarch
S. ten Hoeve
Lykas yn foarige jierren wienen der yn Fryslân yn 1995 wer tûzenen dielnimmers
oan de Open Monumentendag op 9 septimber. It 25-jierrich bestean fan de Stichting
Alde Fryske Tsjerken krige dit jier in protte omtinken. En de warbere, yn 1972 oprjochte Monumentenwacht Friesland krige der in tredde ynspeksje- en ûnderhâldsploech by. De Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân ûntfong foar har sûnt 1986
rinnende projekt Monument van de Maand fan it Prins Bernhard Fonds de
Monumentenprijs 1995, in bedrach fan ƒ 100.000. Dat binne samar wat feiten oer
belangstelling foar Fryske monuminten en oer wurdearring foar minsken en
ynstânsjes dy't har yn ús provinsje mei monumintensoarch dwaande hâlde.
Konkludearje der lykwols net út dat it goed giet mei de soarch foar Fryslâns monumintale erfskip. Oerheden geane troch mei it tastean fan grutskalige bouprojekten
dy't it oansjen en wezen fan âlde doarpen en steden oantaaste. As foarbyld hjirfan
mei wol neamd wurde it saneamde Hofsingelprojekt te Ljouwert. De moaie namme
stiet foar plannen om de noardlike, no noch griene rânne fan 'e Ljouwerter binnenstad mei fierstente grutte en hege wengebouwen te bedjerren.
It bestean bliuwen fan belangrike monumintale gebouwen is noch nea wis. Tink
mar oan it Rooms-Katholiek Vereenigingsgebouw te Frentsjer. Dit tige nijsgjirrige,
nei ûntwerp fan Nicolaas Adema boude monumint yn Art Nouveau of Jugendstil
driget syn dekorative fersierings lykas skilderwurk, glês-yn-lead en tegeltabloos
kwyt te reitsjen.
De bûnte knaachkrobbe giet troch mei syn ferneatigjend wurk yn kappen fan
tsjerkegebouwen en oare monuminten. De kommende acht jier sil der yn Fryslân 30
miljoen gûne nedich wêze foar herstel fan de skea dy't de krobbe oanrjochtet, en
dat jild is der net. By de earstferantwurdlike oerheid, it Ryk, is der noch hieltiten
net de politike wil om it restauraasjesubsydzjebudzjet op in ridlik peil te bringen.
Om sjen te litten dat de troch it Ryk oan gemeenten jierliks takende restauraasjesubsydzjebudzjetten fierstente krap binne om nedige wurksumheden út te fieren,
neam ik in pear kostenbegruttings mei dêr efter de gemeentlike budzjetten. Tsjerke
St. Anne ƒ 360.000 (ƒ 72.000), toer Aldeboarn ƒ 1.050.000 (ƒ 240.000), tsjerke
Driezum ƒ 454.000 (ƒ 68.000), St. Michalstsjerke Harns ƒ 2.300.000 (ƒ 605.000),
Dekemastate Jelsum ƒ 2.000.000 (ƒ 54.000), molen restauraasjeprogramma
Littenseradiel ƒ 1.500.000 (ƒ 218.000), tsjerke Dronryp ƒ 3.150.000 (ƒ 172.000),
tsjerke Wytmarsum ƒ 1.333.000 (ƒ 222.000). It provinsjaal subsydzjebudzjet is de
léste jierren elts jier suver al fersein as it jier noch begjinne moat en dat budzjet is
net mear as ƒ 744.820.
Monumintenbehearders, lykas in protte tsjerkfâdijen, stekke faak in protte jild en
enerzjy yn it yn stân halden fan har gebouwen, bytiden mear as yn ferhâlding ta har
oare taken te ferantwurdzjen is. Dan meie se yn de krante ek noch léze dat in ûnnoazel riedslid yn Ferwerderadiel seit: 'It is fansels spitich as der gjin jild is foar restauraasje fan tsjerken. Mar wy moatte benammen tsjerken mear wize op eigen ferantwurdlikheid' . No, just trochdat in protte partikulieren en ynstânsjes har ferantwurdlikheid foar monuminten oer noch fiele, giet it restauraasjewurk troch, ek as
de oerheden it finansjeel sjoen, sitte litte wat de ferantwurdlikheid oanbelanget foar
wat troch elts dochs as mienskipsbesit beskôge wurdt.
Neffens it Monumentenjaarboek 1995 van de Stichting Nationaal Contact
Monumenten wienen der dit jier yn Fryslân 3288 Ryksmonuminten (487 grutte en
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2809 lytse) en 54 beskerme doarpsgesichten. De ferdieling fan de monuminten wie
sa: iepenbiere gebouwen 62; ferdigeningswurken 18; tsjerklike gebouwen 306;
objekten yn parten fan tsjerklike gebouwen 41; wenhuzen ensfh. 2126; dielen fan
wenhuzen ensfh. 46; ynstellings fan woldiedigens 29; agraryske gebouwen 309;
molen 120; dyk- en wettersteatswurken 49; horeka-ynstellings 9; kastielen 29 en
losse objekten 144.
Foar it yn stân halden fan dy monuminten is per jier likernôch ƒ 5.000.000 oan
rykssubsydzjes beskikber. Behalve de al neamde ƒ 744.820 foar restauraasjes jout
de provinsje Fryslân jild út foar de Monumentenwacht (ƒ 293.210), organisaasjes
(ƒ 170.599), argeology (ƒ 45.000) en foar Monument van de Maand (ƒ 78.894). Dat
is mei elkoar ƒ 1.332.523 en per monumint ƒ 405 (Fryslân yn Nederlân as provinsje op it 10de plak) en per ynwenner ƒ 2,18 (Fryslân op it 6de plak).
Oerheidsgebouwen, gebouwen fan ynstellings fan woldiedigens, begraaf plakken en
tunen
Restauraasjewurk oan oerheidsgebouwen is der foar 1995 suver net te melden. Yn
Boalsert krige it stedhûs in ûnderhâldsbeurt. Yn deselde stêd waard it Weeshûs
renovearre en troch de Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân ynrjochte ta stedsloazjemint Hid Herohiem.
Yn Wolvegea kaam it ta in yngeand opkreazjen fan it park De Nieuwe Aanleg,
dat yn 1837 nei ûntwerp fan L.P. Roodbaard ta stân kaam. De útfiering fan plannen
foar it opknappen fan oare wurken fan deselde túnarsjitekt waard in begjin mei
makke: de Oude Begraafplaats (1829) te Ljouwert en it park (1821) fan Staniastate
te Oentsjerk.
Klokhuzen, tuorren, tsjerken, oargels
Klokhuzen waarden der yn 1995 net restaureard. Omfangrike toerrestauraasjes
kamen ree yn Achlum, Dronryp en Spannum. Lokkigernôch kaam der Europeesk
subsydzjejild foar de fernijing fan de op it Wytmarsumer tsjerkedak steande koepel,
dêr't it houtwurk fan fierwei opfretten is troch de bûnte knaachkrobbe.
Underhâld waard dien oan de tsjerketuorren fan Aldegea (Sm), Húns en
Skearnegoutum. De yn 1889 nei ûntwerp fan Tjeerd Kuipers boude Griffermearde
tsjerke fan Heech kaam yn de stegers. Foar de toer fan de St. Gertrudistsjerke yn
Warkum is der noch gjin jild om dy yn de stegers te setten. Der moasten skermen
en netten omhinne om stiennen dy't der út falie op te heinen.
In fleurich berjocht oer klokken: yn it tuorke fan de RK St. Martinustsjerke te
Snits is in út 1946 datearjende liedklok ophongen en yn 'e tsjerke kamen trije lytse
klokjes dy let wurde sille by feestlike ûnderdielen fan tsjerketsjinsten.
De klok yn de tsjerketoer fan Eastersee liedt net mear no't de liedynstallaasje it
oerjûn hat en der noch gjin jild is foar in nijenien. It oerwurk yn de toer fan
Twellegea moat eltse dei mei de hân opwûn wurde om it geande te halden. No't de
koster stoarn is, hat him yn it doarp in ploech fan 26 frijwilligers foarme om syn
wurk oer te nimmen.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken begûn yn it jier dat har fiifde lustrum betocht
waard foar de tsjerke fan Boksum in aksje om it jild byelkoar te krijen foar de eigen
bydrage yn de restauraasjekosten, dy't op ƒ 1.500.000 begrutte binne. It sobere, út
1713 datearjende tsjerkje fan Jobbegea (Skuorregea) waard yn opdracht fan de
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Stichting op stylfolle wize restaureard. It bestjoer fan de stichting sei ta de tsjerke
fan Swichum op termyn oer te nimmen as dy restaureard is. De Stichting Freonen
fan de Swichumer Tsjerke hat it slim ferfallen monumint foarearst oernommen fan
de tsjerkfâdij fan Goutum en hat in begjin meitsje litten mei de restauraasje.
De Stichting Skuzumer Tsjerke hat dien wurk makke mei de restauraasje fan it út
1880 datearjende gebou, dat in mearfâldige bestimming krigen hat. Der binne plannen der in lytse permaninte eksposysje yn te halden oer de teolooch dr. Oepke
Noordmans (1871-1956) dy't Skuzum-Piaam as syn earste gemeente hie.
De Stichting Vrienden van 't Roodkerkje hat de earste fase ôfsletten fan de restauraasje fan it godshûs fan Readtsjerk. Net elts tsjerkegebou hâldt syn mienskipsfunksje. Dat fan De Tynje, in ienfâldich bouwurk út 1910, wurdt in wente. Fan in
hiel oar kaliber is de ymposante, fierhinne goatyske tsjerke fan Dronryp. Tolve jier
lang hat de Rypster tsjerkfâdy der foar yn 't spier west de breanedige restauraasje op
gong te bringen. No hat it Ryk te'n langen lésten ekstra jild útlutsen (buten it lytse
subsydzjebudzjet fan Menameradiel om) om it wurk sa gau mooglik útfiere te litten.
It ynterieur fan de tsjerke fan Reduzum ûndergie in restauraasje, dy't útfierd is
mei respekt foar de 19de-ieuske ynrjochting. It oansjen fan de kast fan it weardefolle yn 1785 boude Van Gruissen-oargel is gans ferbettere. Troch it foar it Ijocht
bringen fan it hout ûnder in net oarspronklike swarte beskildering wei. Spitich dat
der in bylkerige flier fan glêd slipe natuerstien yn de tsjerke lein waard. Oare tsjerke-ynterieurs dy't restaureard waarden, wienen dy te Haskerdiken en Surhuzum.
Yn Ie kaam de fernijing fan it tsjerkedak klear. Mei it opknappen fan de út 1661
datearjende tsjerke fan De Knipe is in begjin makke. As it oan it oanpakken fan it
ynterieur ta is, sil de âlde flier mei grêfstiennen wer yn it sicht brocht wurde.
Eksterieur en ynterieur fan de Abbegeaster tsjerke binne flink ûnder hannen
naam. De út 1913 datearjende tsjerke fan Elslo is folslein restaureard mei respekt
foar it oarspronklik skilderwurk fan it ynterieur en mei behâld fan glês-yn-lead en
oare sierûnderdielen út de boutiid. De restauraasje fan de 101 jier âlde tsjerke fan
Jellum wurdt taret.
Fan de earder sa neamde dissenters binne yn Fryslân ek in pear tsjerkegebouwen
opknapt: de Ev. Luterske tsjerke (1774) te Ljouwert, de Menniste tsjerke (1850) te
Holwert en de tsjerke fan de Verenigde Christelijke Gemeente (Mennisten en
Remonstranten - 1852) te Dokkum. De út 1887 datearjende poarte efter de St.
Bonifatiustsjerke te Ljouwert is alhiel fernijd en stiet no as in soarte fan 'folly' tusken nijboukompleksen. De út 1878 datearjende grafkapel foar jhr. Tinco Lycklama
à Nijeholt en Juliana baronesse thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg op it
tsjerkhôf efter de RK St. Franciscustsjerke te Wolvegea waard nei restauraasje
berchhok ôf. De iennichste yn Fryslân bewarre RK skûltsjerke, de St. Michaëltsjerke fan 1792 te Wâldsein, sil mei koarten restaureerd wurde lykas ek de yn 1883
nei ûntwerp fan A. Tepe boude St. Ludgerustsjerke te Balk.
Oan de tsjerke fan Hurdegaryp krige in tal wapenstiennen har âlde kleuren en ferguldsel werom troch tadwaan fan frijwilliger Leo Riksma, dy't ek de suver fergiene grutte roukassen yn de tsjerke fan Hallum alhiel fernijde. In yn Loadewyk XVIstyl útfierd gesangenboerd út de tsjerke fan Twellegea krige dêr nei restauraasje wer
it plak dat it sunt 1960 hie, doe't it troch de tsjerkfâdij fan Heech fuortdien waard.
Yn de jierren 1939-1951 is de Warkumer Gertrudistsjerke yngeand restaureard en
neffens doe hearskjende liturgyske opfettings op 'e nij ynrjochte. Weardefolle
ûnderdielen fan it koarhek út 1569 rekken doe wei. Okkerjiers binne dy weromfûn
en de tsjerkfâdij docht no war se wer in plak te jaan yn 'e tsjerke lykas ek ûnderdielen fan it eardere, 18de-ieuske doophek.
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De tsjerke fan Ginnum, dêr't de Stichting Alde Fryske Tsjerken al lang in funksje foar socht, is op in bysundere wize op 'e nij ynrjochte. De keunstner Gerrit
Terpstra brocht hjir syn wurk 'Foartiidsljocht' ta stân: de tsjerke is ynrjochte mei
alters, doopfonte, Corpus Christi en oare objekten lykas dy yn de midsieuwen har
plak yn 'e tsjerke hienen, mar dy't yn hjoeddeiske foarmen stal krigen ha.
De Stichting Organum Frisicum waard oprjochte mei it doel Fryske oargels better as foarhinne ûnder de oandacht fan in breed publyk te bringen, bygelyks troch
it publisearjen fan agenda's fan oargelkonserten, it halden fan ekskurzjes ensfh.
It yn 1892 troch de Firma Bakker & Timmenga boude oargel yn de Herfoarme
tsjerke fan Rinsumageast is troch deselde firma alhiel restaureard en ek noch
útwreide mei twa registers, in Clarinet 8' op it nevenwurk en in Basson 16' op it
pedaal. Mei de pleatsing fan dy registers wie yn 1892 wol rekken holden, mar der
wie doe gjin jild foar.
It út 1888 datearjende Adema-oargel yn de RK St. Franciscustsjerke te Frjentsjer
is yngeand restaureard en oan it restauraasjewurk fan it wichtige Van Dam-oargel
(út 1842 mar mei gans âldere ûnderdielen) yn de Herfoarme Martinitsjerke yn
deselde stêd is in begjin makke. Dat is ek dien mei it grutte Maarschalkerweerd-oargel (1891) yn de RK St. Martinustsjerke fan Snits.
Huzen, bedriuwsgebouwen en wettersteatswurken
Nei jierren fan trochgeand ferfal binne der dochs restauraasjeplannen foar de 18deieuske klokgevel fan in útbaarnde bakkerij oan de Kerkpoortsgracht te Harns. Foar
de restauraasje fan in karakteristyk 18de-ieusk wenhûs oan de Langebuorren te
Hallum wurdt ek war dien. Skande is it dat de yn 1840 yn neo-klassisistyske styl
boude pastorij fan Peazens ôfbrutsen wurde koe.
De yn 1604 boude poarte fan it ferlern giene Liauckema-state te Seisbierrum is
restaureard. De restauraasje fan Harstastate te Hegebeintum stûke trochdat de
opdrachtjouwer ta it wurk der mei efterlitting fan skulden útnaaide. Op 'e nij wurdt
der troch guon persoanen en ynstânsjes besocht de breanedige restauraasje fan
Dekemastate te Jelsum op gong te bringen. Earder binnen de kosten dêrfoar alris op
twa miljoen rûsd. Foar de werynrjochting fan it âlde terrein fan Uniastate te Bears
is in modernistysk plan makke.
Der is jild beskikber kommen foar it herstel fan in beskildere plafond dat de
Amsterdammer Matthias van Pellecom yn 1663 yn Oenemastate op it Hearrenfean
makke. Nei it opknappen fan de Oransjery fan Heremastate op 'e Jouwer sil it
gebou in funksje krije as restaurant.
De eigeners fan in karakteristike kop-romppleats oan de Greate Buorren te Garyp
krigen fan de Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel in priis foar it opknappen fan
har pleats. In proses-ferbaal fan 'e plysje wie der foar de eigners fan de tige bysundere, yn 1769 boude pleats Kent U Selven yn Jonkerslân. Sy hawwe it ferfal fan de
monumintale pleats earder befoardere as opkeard en der weardefolle betegelings
útsloopt.
De aparte, út 1890 datearjende herberge oan de Sweachsterwei ûnder
Lippenhuzen, mei syn opfallende luifels en spitsbôgefinsters is alhiel opknapt. In
fergelykber monumint, it tolhús fan 1849 oan de Grinzerstrjitwei ûnder Boerum, is
stien foar stien ôfbrutsen om yn Michigan (USA) yn in museumdoarp wer opboud
te wurden.
De oan de gemeente Kollumerlân tabehearende molen binne yn in Stichting
ûnderbrocht. De besteande weetmolen te Koartwâlde ûnder Surhústerfean en te
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Dokkum binne restaureard. De molen De Vlijt, dy't yn 1986 nei Koudum ta helle
waard, is ree makke om weet te meallen. Molen binne ûnderhâldsgefoelich en
moatte aloan wer restaureard wurde. Dat barde mei wettermole De Gans te
Iezumasyl, de Bullemole ûnder Lekkum, de Wynsermole, de Kievit te Menaam, de
Rispensermole bij Trijehuzen ûnder Hidaard en de bekende spinnekopsmole oan de
Janssleat ûnder Goaijengeahuzen. In groep frijwilligers arbeidet yn Aldegea (W)
troch oan it wer opbouwen fan it dêre ferlern giene Doris Mooltsje.
Yn Makkum wurdt war dien it yn 1767 boude pakhús "t Fortuin uit zee' oan de
Krommesleat op te knappen. De bekende njidstâl fan Jiskenhuzen wurdt opknapt en
kriget syn plak yn de Buorren fan it doarp werom. Yn Snits wurdt besjoen of de tribune/kantine fan de fuotbalklup L.S.C, yn it Burgemeester RJ. de Hooppark renovearre wurde kin. It houten bouwurk, setten in 1927 nei ûntwerp fan stedsarsjitekt
J. de Kok, is in tige moai foarbyld fan Het Nieuwe Bouwen.
Wat de wetterbou oanbelanget binne der trije restauraasjes te melden: dy fan it
Sudergemaal (1924) te Nij Beets, fan de Driewegsluis (1927) te Nijetrine en fan de
Alde slûs (1778) fan Makkum. Dat by it wurk oan dy lêstneamde slûs yn stee fan
natuerstien gebrûk makke is fan sierbeton is wol tige spitich.
Literatuer
Grutte standertwurken of monografyen oer Fryske Monuminten ferskynden der yn
1995 net oer Fryske monuminten, útsein dan it hjirnei te neamen Friese Molens. It
is spitich dat yn in it Restauratie Vademecum, dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg no al in jiermannich útjout sa'n bytsje monuminten út Fryslân en út de
oare noardlike provinsjes oan 'e oarder steld wurde. Mei de monografyen dy't dizze
tsjinst útjout, is dat krekt sa. Yn de meast resinte R.V. Bijdrage 15 Trap en trede,
houten trappen in Nederland. Een bouwhistorische beschouwing stiet suver ek neat
oer Fryslân. De skriuwer, H. Jansen, en syn meiwurkers kleie der oer dat hja út it
noarden te min ynformaasje krije. Dat sil der ûnder oaren wol troch komme dat hjir
nearne gemeentlike tsjinsten foar monumintensoarch binne.
De dieltsjes dy't yn de rige Monument van de Maand ferskynden, wienen
Terpenland, Hallum, Marrwn/Westernijkerk, Ferwerd, Blija troch Th. Corporaal,
Heeg, een dorpsgezicht troch S. ten Hoeve, De Lindevallei, Wolvega en omstreken
troch Geert Lantinga, 'De Bjirmen': Pietersbierum, Sexbierum en Oosterbierum
troch Hieke G. Joustra en Drie eeuwen Joods leven in Friesland troch Siem van der
Woude en Sjoerd de Haan. Regn. Steensma stelde ta gelegenheid fan it 25-jarig
jubileum fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken Het Friese Kerkinterieur gear. De
publikaasje mei as ûndertitel Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal is in
fotoboek. Spitigernoch ûntbrekt yn it boek fermelding fan de nammen fan dyjingen
dy't de foto's makken.
Yn de publikaasjerige De Keppelstok fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken ferskynden de folgjende bydragen: 'De Passievoorstellingen in de Huizumer
Dorpskerk' troch J.D.Th. Wassenaar, 'Boksum, dorp met een bewogen geschiedenis I en II' troch Henna M. van den Berg, 'Bedehuizen van beton. De
Gereformeerde kerken van Heerenveen en Tijnje' troch W.G. Kroeze, 'Authenticiteit - Rede ter gelegenheid van de viering van het 5de Lustrum van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken op 9 september 1995' troch Auke van der Woud, en 'Een
gebrandschilderd glas uit de Doopsgezinde kerk van Woudsend' troch S. ten Hoeve.
Jan Jongepier publisearre yn in saneamde 'paadwizer' fan de hjir foar neamde
stichtingen Organum Frisicum en Kultuer en Toerisme yn Fryslân De orgelmakers
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Van Cruisen, werk, leerlingen en invloed. It is in erudite beskriuwing en analyse fan
in tal wichtige 18de- en 19de-ieuske oargels. Like erudyt binne syn bydragen oan
it boek Een konstkundig orgelmaker. Enkele bijdragen over het werk van de orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785). Yn dy publikaasje, dêr't ek Stef
Tuinstra, Wija Friso en Gert Oost oan meiwurken, komme de oargels oan 'e oarder
út de Fryske tsjerken te Boalsert, Damwâld, Driezum, Harns, Minnertsgea, Seisbierrum en Tsjom.
Nûmer 3 út de CD-searje Friese Orgelpracht befettet troch Jongepier spile muzyk
op de oargels yn de tsjerken fan Moarra (1740 - Johann Michaël Schwarzburg),
Berltsum (1780 - Johannes Mitterreither), Wieuwert (1788 - Rudolf Knol) en yn de
Menniste Tsjerke fan Ljouwert (1786 - Joh. Stephanus Strümphler / 1858 - L. van
Dam & Zn.). De oargelist jout yn in begeliedend boekje in beskriuwing fan de ynstruminten.
Yn it Bulletin van de Stichting Drentse en Overijsselse kerken publisearret H.C.J.
Wallink 'Johan Cristoff Scheuer (1776-1854). Het einde van een Zwolse orgelmakerij' en behannelet dêryn oargels te Wâldsein (1839), Snits - Menniste Tsjerke
(1846), Holwert (1850-1862) en Aldeberkeap (1858), lykas ek Antwerpen foar oargels te Lemmer? (1840) en Snits - Martinitsjerke (1849).
Oer in noch mar in bytsje bestudearre Onderwerp, dakleadsjes, hannelet
Meestertekens op het dak fan P.P. Steyn. It jout nijsgjirrige ynformaasje, mar alteast
it haadstik oer Fryslân hie folsleiner wêze kend.
Oer tunen en parken is de ôfrûne jierren in protte skreaun en net altiten like deeglik. Carla S. Oldenburger-Ebbers, Anne Mieke Backer en Eric Blok jouwe in goed
oersjoch fan âlde tunen en parken yn Fryslân yn Gids voor de Nederlandse Tuin- en
Landschapsarchitectuur - Deel Noord. Wim Meulenkamp hat in haadstik oer objekten yn Fryske parken yn syn Follies: bizarre bouwwerken in Nederland en België.
Syn tige subjektive skriuwstyl komt de helderheid fan syn boek net te'n goede.
Yn de hjir foar neamde rige 'paadwizers' skreau Nanka Karstkarel Eastergoa boerepleatsen. Ynformatyf, mar ek moai fan uterlike fersoarging is Boerderijen op
Terschelling fan Arjen Kok. R. Nauta publisearre it boekje Polderhuisje en zijn
bewoners. De windmotor als poldergemaal in Friesland fan J. Bergstra en W.
Hengst jout foto's fan de yn Fryslân bewarre molen en in wat al te beheinde beskriuwing. As jubileumútjefte by it 25-jierrich bestean fan de Stichting De Fryske
Mole ferskynde it mânske Friese molens, 264 siden tsjok en moai yllustreard mei
263 foto's en tekenings. It boek befettet in folseine ynventarisaasje fan de noch besteande Fryske molen. Dy wurdt foarôfgien troch in ynliedend part mei de haadstikken 'De eeuwige strijd tegen het water' troch J. Hofstra, 'Geschiedenis van de
bedrij fsmolens in Friesland' troch D.M. Bunskoek, en 'Strijd voor het behoud van
de molens in het Friese landschap' troch G.D. Wijnja.
Skiednis
Hotso Spanninga
Foar de feroaring begjinne we diskear net mei it beste of it meast baanbrekkende
boek dat yn it ôfrûne jier op it mêd fan de Fryske skiednis utkommen is, mar mei it
tsjokste. Easterein is in boek fan twa kilo en 775 siden, kreas útjûn yn in stive bân
en yllustrearre mei mear as 600 foto's. En dat oer de skiednis fan de léste 125 jier
fan in doarp mei yn 1870 om en.de by de 630 en yn 1995 999 ynwenners. Der binne
wol mear soksoarte boeken en ornaris kinne wy dêr gjin omtinken oan jaan, mar dit
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is dochs wat oars. Mei in ôfgryslik grut each foar it detail binne huzen, pleatsen,
tsjerken, skoallen, ferienings en fral ynwenners beskreaun. Der is gjin nee te keap,
en in doarpsgenoat, libben of dea, dy't yn dit boek net neamd wurdt, hat perfoarst
syn gerak net krigen. Al blêdzjend - it boek is foar in bûtensteander net te lézen, mar
foar him is it fansels ek net ornearre - is te fernimmen dat de skriuwers (Marten L.
de Boer, Klaas Kooistra en Folkert K. Reitsma) der mei in soad wille oan wurke
hawwe en op alle siden komt jin de leafde foar it eigen wenplak temjitte. It boek
foldocht oan hast gjin inkelde eask dy't ornaris oan 'serieuze' skiedskriuwing steld
wurdt, mar dy fakhistoarisy hawwe fansels altyd wol wat te eameljen. It wichtigste
is dat der gjin doarp yn Fryslân is mei sa'n grut en detaillearre skiednisboek, er dêr
meie de Eastereiners en de Eastereiners om utens grutsk op wêze.
It is nijsgjirrich om in oare doarpsskiednis hjir foaroer te stellen: In doarp yn 'e
Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 1740 en 1940 fan Jan Swart. Ek dit boek is
kreas útjûn en skreaun mei each foar it doarpseigene en it anekdoatyske (de skriuwer is hikke en tein yn Easternijtsjerk) en ek hjir in beheining yn tiidrek. Mar dan
hâlde de oerienkomsten ek wol op. Swart hat him by it neainen fan feiten beheind,
hy skriuwt in trochrinnend ferhaal en jout oan wat syn boarnen binne. Neffens de
flaptekst lit hy sjen 'hoe't yn de rin fan de 19de ieu de geastlike tsjinstellingen
opkomme, hoe't in striid om de tsjerke folget en hoe't it doarpslibben yn 'e rin fan
de ieu ferpylderet', en dêrmei is neat tefolle sein. Yndie kin dy by de Fryske Akademy ferskynde skiednis fan Nijtsjerk jilde 'as in modelskiedskriuwing foar in op
grûn fan libbensoertsjûging ferkavele Frysk doarp'. It is te hoopjen dat dit foarbyld
troch oare doarpshistoarisy - want hokker doarp is yn 'e 19de ieu net op dy wize
'ferkavele'? - neifolge wurde sil.
Wat de skiednis fan Fryslân as gehiel oanbelanget, is der yn 1995 in bjusterbaarlik ferskaat oan histoaryske stúdzjes útbrocht: dissertaasjes en oare monografyen,
boarne-útjeften, artikels yn bondels en tydskriften en folie net genôch. Fansels kin
hjir net alles neamd wurde.
Twa dissertaasjes binne dit jier útkommen. De iene giet hielendal, en de oare foar
in part oer Fryslân. Yn Van Friese grond jout M.J.E. Blauw ferslach fan har ûndersyk nei de ynfloed fan de eigendoms- en gebrûksferhâldings fan lânbougrûn op de
agraryske ûntjouwings yn Fryslân yn 'e 19de ieu. Yngeand wurde grûneigendom,
pacht, grûngebrûk en -eksploitaasje, demografyske ûntjouwings, de hannel yn lânbouprodukten en it lânbou-areaal besprutsen; foar de ekonomyske skiednis fan
Fryslân sûnder mis in oanwinst. Dat jildt ek foar Vier eeuwen turfwinning fan
M.A.W. Gerding, provinsjaal histoarikus fan Drinte. De skriuwer jout in beskriuwing fan de heech- en leechfeangebieten yn de fjouwer noardlike provinsjes, mei
in skatting fan de turfproduksje yn de ieuwen tusken 1550 en 1950. In wichtige
stúdzje, dêr't ûnder oaren út dúdlik wurdt, dat der yn 'e rin fan de ieuwen in ferskowing plak fûn hat yn de ekonomysk tige wichtige turfproduksje fan Grinslân en
Fryslân nei Oerisel en fral Drinte. Sa kaam yn 1650, doe't de produksje yn dagwerken foar de tiid fan de Republyk op syn heechst wie, 33% fan de turf út Fryslân;
om 1900 hinne wie de produksje twa kear sa grut, mar doe kaam noch mar 12%
hjirwei.
Mei de bondel Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw, ûnder redaksje fan J.A. Mol (ferskynd yn 1995, mar antedatearre 1994), bliuwe wy yn 'e boarnesfeer, om't it in ferfolch is op it saneamde
testamintenprojekt fan de Fryske Akademy en it Fries Genootschap en de útjefte yn
1994 fan Friese testamenten tot 1550. Ut de bondel docht dúdlik bliken, hoe't in
boarneútjefte stimulearjend wurkje kin op it histoarysk ûndersyk. Sân bydragen fan
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seis ûndersikers jouwe in byld fan wat der allegear wol net mei dy boarnen dien
wurde kin: G. Verhoeven oer 'De beoorkonding van testamenten in middeleeuws
Friesland', C.M. Cappon oer 'De erfstelling in de Friese testamenten tot 1550. Een
plaatsbepaling', P.N. Noomen oer 'Consolidatie van familiebezit en status in laatmiddeleeuws Friesland' (like stimulearjend as it mei 100 siden lang is), J.A. Mol
oer 'Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken,
kloosters en armen in testamenten uit Friesland tot 1580', J. Spaans oer 'testamenten als bron voor de geschiedenis van de armenzorg', S. Zijlstra oer 'Studie en studiefinanciering in Friesland in de late middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd: de
gegevens uit de testamenten' en jitris Mol mei in nijsgjirrich stik oer 'Speelkinderen
en papenkroost. Testamentaire beschikkingen ten gunste van bastaarden'.
In foar de Fryske skiednis tige wichtige boarnepublikaasje is Gloria Parendi.
Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe,
1643-1649, 1651-1654, útjûn fan J. Visser silger ûnder einredaksje fan G.N. van der
Plaat. De boarneútjefte fan de alve deiboeken sels beslacht mar leafst 762 siden. It
deiboek fan 1650 is spitigernôch net bewarre bleaun en nei alle gedachten mei opsetsin ferneatige, om't de ynhâld fanwegen de mislearre 'aanslag op Amsterdam' yn
dat jier, dêr't Willem Freark mei anneks wie, syn reputaasje mooglik skea dwaan
kinnen hie. Oer de jierren 1652-1654 binne der inkeld mar koarte notysjes, en dêrnei kaam de steedhâlder der net mear oan ta of seach hy it nut der net mear fan yn
om in deiboek by te halden. It 'Fryske' part fan de deiboeken (de steedhâlder wie
dan wer in heal jier yn Fryslân, dan wer in heal jier om utens) binne fral sa wichtich omdat it in byld jout fan syn ferhâlding ta de Fryske elite fan dy tiid en fan it
halden en dragen fan de reginten. Sawol de ynlieding as de annotaasjes binne koart
om 'e hoeke. It tekoart oan annotaasje wurdt goedmakke troch de wiidweidige
registers, ek al omdat bygelyks in persoan, dy't yn de tekst mei 'Schjouck-mich'
oantsjut wurdt, mei help fan it persoaneregister neier identifisearre wurde kin as
Sjuck van Burmania. No moatte de skiedskriuwers der fansels mei oan 'e slach; it
soe moai wêze at der op dy boarnepublikaasje in ferfolch kaam yn 'e foarm fan de
niisneamde bondel Zorgen voor zekerheid.
Ut de twadde helte fan de 16de ieu is oar wichtich Frysk boarnemateriaal, oangeande de dopersen, byinoar brocht troch A.F. Mellink en S. Zijlstra yn Documenta
Anabaptistica Neerlandica VIL Friesland (1551-1601) and Groningen (15381601). In grut part fan de stikken hat te krijen mei de ferfolging fan de dopersen
troch it Hof fan Fryslân; yn Grinslân waarden de plakkaten mei in berop op âlde
privileezjes net of amper opfolge.
In mânsk wurk, dat in soad fertuten dwaan kin foar histoarysk en genealogysk
ûndersyk, is it Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden,
Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universitüt und des Athenäums
von Franeker, 1585-1843, besoarge fan Ferenc Postma (dy't de Hongaarske titels
byinoar fandele hat) en Jacob van Sluis. Yn dit troch de Fryske Akademy útjûne
kanarygiele boek fan 706 siden is út 177 bibleteken yn binnen- en bûtenlân in wide
samling fan tsientûzenen titels byinoar brocht, dy't allegear te krijen hawwe mei it
ûnderwiis oan 'e Frjentsjerter Akademy.
Fansels hat de Twadde Wrâldoarloch yn it betinkingsjier 1995 frijwat oan publikaasjes opsmiten. Alderearst is dêr de werútjefte fan P. Wybenga's trijedielige
Bezettingstijd in Friesland, mei in skôging foarôf fan Johan Frieswijk. Fierders
ûnder mear Slits en roggeprip. Opsterland 1940-1945, fan K. Huisman, en De Waag
staat in brand. Sneek en omstreken 1940-1945, ûnder redaksje fan ûnder oaren G.
Bakker. Fierders in mânske argyfynventaris fan it Ryksargyf yn Fryslân: Otto
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Kuipers, Voor vrijheid en recht. Inventaris van de archieven van de Vereniging
'Friesland 1940-1945' en van het door haar verzamelde en verworven documentatiemateriaal. Johan Frieswijk liet syn ljocht skine oer Folksk Fryslân en de literatuer.
Fryske skriuwers ánder hypnoaze fan 'e tritiger en fjirtiger jierren ('Ljochtmoanneboekje' nr. 11) en as Byskriften nr. 10 fan it FLMD ferskynde De oarloch en de
Fryske literatuer, mei bydragen fan Johan Frieswijk, Willem Verf, Durk van der
Ploeg, Tineke Steenmeijer-Wielenga en Jan Pieter Janzen.
De rispinge fan serieuze publikaasjes oer de Fryske (Oranje-) Nassau's is diskear
grutter as yn oare jierren. De deiboeken fan Willem Freark waarden niis al neamd.
Folkert Postma kaam mei in nijsgjirrich artikel oer 'Der Statthalter, der Politiker
wurde. Der friesische Statthalter Wilhelm Ludwig (1560-1620) und der Konflikt
um den Waffenstilstand' (yn H. Lademacher, ed., Oranien, die Niederlande und das
Reich. Munster-Hamburg, 1995). F.J.A. Jagtenberg makke in yngeande stúdzje fan
de op it Koninklijk Huisarchief bewarre briefwiksel fan Marie Louise van HessenKassel, de frou fan steedhâlder Johan Willem Friso, en skreau oer har in wiidweidige en tige lêsbere biografy ûnder de titel Marijke Meu, 1688-1765, mei in soad
omtinken foar it privee-libben fan dy foarstinne, al bliuwt it sosjale en politike fermidden dêr't hja as regentes yn Fryslân yn funksjonearje moast, wat dizenich.
Veronica P.M. Baker-Smith ferdjippe har yn it libben fan prinses Anna van
Hannover, dochter fan de Ingelske kening George II, dy't yn 1734 mei Willem
Karel Hendrik Friso (Willem IV) boaske: A life of Anne of Hannover, PrincessRoyal. Alhoewol't Anna fan 1734 oant 1747 yn Ljouwert wenne (bekend is dat hja
der mar min aardzje koe en ek net goed oerwei koe mei har skoanmem Marie
Louise), komt dy Fryske perioade der net goed út. De boeken fan Jagtenberg en
Baker-Smith meitsje oars it ferlet fan goede biografyen fan de oare Fryske steedhâlders en harren oare heiten goed te fielen.
Oan twa Fryske wittenskipslju, tiidgenoaten ek noch wol, binne boeken wijd, al
rinne sawol de persoanen as de boeken nochal fier útinoar. Huib J. Zuidervaart
skreau in boek oer de 'boereprofessor' Wytze Foppes Dongjuma: Speculatie, wetenschap en vernuft. Fysica en astronomie volgens Wytze Foppes Dongjuma (17071778), instrumentmaker te Leeuwarden. Fan in hiel oar, sels Europeesk kaliber wie
de filosoof Franciscus Hemsterhuis. Jacob van Sluis hat dy syn Fryske eftergmn
beskreaun yn 'Gens et schola Hemsterhusiana. Franciscus Hemsterhuis between
Friesland and Greece' (yn: M.F. Fresco, L. Geeraedts en K. Hammacher ed., Frans
Hemsterhuis (1721-1790). Quellen, Philosophie und Rezeption. Munster-Hamburg
1995).
Ek fierders is de 18de ieu al mei al goed fertsjintwurdige. Yme Kuiper joech in
relaas út fan de flecht út Fryslân fan jonker Idzerd Aebinga van Humalda (17541834), letter gûverneur fan Fryslân: 'Een Friese jonker in ballingschap', yn it
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 49 (1995). Deselde skriuwer
hat twa adellike widdowen (Sara Adel van Huls, douairière Onno Zwier van Haren,
en Jeanne van Andringa de Kempenaer, douairière van Andringa de Kempenaer)
opfierd yn syn artikel 'Noble widows between fortune and family' (yn: J. Bremmer
en L. van den Bosch, eds., Between poverty and the pyre. Moments in the history of
widowhood. London-New York 1995). Fan in hiel oar gehalte is B.K. van der Veen,
Het Kollumer oproer van 1797, naar de verhalen van de medespelers. Yn acht titelleaze haadstikken besiket de auteur it opskuor te beskriuwen sa't de gewoane lju it
belibbe ha. It gronologyske ferhaal is ticht op de boarnen skreaun, giet gauris by
Dokkum om, en in konklúzje ûntbrekt, mar al lêzendewei krije jo de yndruk dat net
sasear de leafde foar Oranje, mar fral de grutte ôfkear fan de tsjinstplicht en de freze
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foar it ferdwinen fan it eigen selsstannige gewest, mei Oranje as symboal, de
eftergrûn fan it opskuor foarme hawwe.
Nijsgjirrige, foar in part net earder publisearre stúdzjes fan prof. E.H. Waterbolk
binne ta gelegenheid fan dy syn 80ste jierdei bondele troch syn âld-learlingen W.
Bergsma, G.Th. Jensma, ER.H. Smit en F. Westra ûnder de tapaslike titel
Omtrekkende bewegingen. Wa't it eardere wurk fan dy éminence grise ûnder de histoarisy fan Fryske komôf kent, sil it net fernuverje dat it wurk fan in tal gelearden
út it Fryslân fan de 16de ieu wer in soad omtinken krijt.
Yn Herrschaft und Verfassungsstrukturen im Nordwesten des Reiches. Beiträge
zum Zeitalter Karls V. (Bernhard Sicken ed., Köln-Weimar-Wien 1994) fine wy mar
leafst trije bydragen oer Fryslân: Jurrien R.G. Schuur, 'Die spätmittelalterliche
'friesische Freiheit' und ihr Untergang zur Zeit Karls V', Wilfried Ehbrecht, 'Von
Seeräubern, Hansen und Häupflingen im 15. Jahrhundert. Ein Beitrag zum
Verstandnis der friesischen Geschichte des Spätmittelalters als Teil und Spiegelbild
frühmoderner Staatsbildung im kontinentalen Nordwesteuropa', en Folkert Postma,
'Viglius von Ayttas kirchenpolitische Haltung in den Niederlanden unter Maria von
Ungarn und in der Frühzeit Philipps II.'
Diel 75 fan De Vrije Fries, mei troch it missen fan it jierferslach fan it Fries
Museum wat tinner as oare jierren, jout in ferskaat oan artikels: 'De koopakte van
Tolsum in het Fries Museum' (E. Slob), 'Trije froulju út Fryslân yn it ferneamde
kleaster Diepenveen' (Wybren Scheepsma), 'Corpus van de in Friesland gevonden
middeleeuwse zegelstempels' (Jan Zijlstra), 'De Slaande Ingel gie om de Aldehou.
Eat oer de pest yn Ljouwert' (Harm Nijboer), 'De student, de gouverneur en de
vader. Over de jeugd en jeugdzonden van Hessel Vegilin van Claerbergen' (Jacob
van Sluis) en "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.I.J. van der Velde). Ek yn jiergong 57 fan It Beaken fan de
Fryske Akademy in tal histoaryske artikels: "Dae cronika fan Hollandt'. Bron en
voorgeschiedenis van een Oudfries kroniekje' (W. van Anrooij), 'Adam Zelle en de
Vrijmetselaarsloge 'De Friesche Trouw" (K. Terpstra), 'Op zoek naar spiritistische
elementen in de Gedenkschriften van Pieter Jelles Troelstra' (D. Jansen) en 'De
godsdienstkaart van Friesland in de tweede helft van de negentiende eeuw' (Hans
Knippenberg). Fierders kaam diel V út fan de Leeuwarder Historische Reeks, mei
diskear twa artikels: "Een werk van factie en staetsucht'. Factiestrijd in
Leeuwarden tussen 1644 en 1647' fan Christien Boomsma, en 'Leeuwarden tussen
middeleeuwen en moderne tijd. Verkeersnetwerken, stedelijke systemen en economische ontwikkeling, ca. 1500-ca. 1800' fan Harm Nijboer. Lêstneamd stik, mei
150 siden winliken in monografy, waard bekroane mei de Eekhoff-priis fan de
gemeente Ljouwert foar lokaal-histoarysk ûndersyk. Beide stúdzjes sille sûnder mis
brûkt wurde foar it skiednisboek oer Ljouwert, dat de 'Studiegroep Geschiedenis
Leeuwarden' op priemmen hat. Fan de Sudertrimdiel-rige ferskynde it twadde diel,
Tusken Potmarge en Jokse. Bydragen ta de skiednis fan it Sudertrimdiel, mei bydragen oer de Huzumerleane en it Huzumer sjerpfabyk (beide fan Siep Grijpstra), de
let-midsieuske pastoar fan Huzum, Hillebrandus Goffredus (Rients Faber), genealogyske gegevens fan de slachten Scheltema, Dyxtra en Kinnema (Hein
Walsweer), de terp fan Goutum-Noard (Alexander Jager), de buorren fan Goutum
yn 1880 (R.K. de Jong), de Piskhoarnedyk (Jan Post en Tom Sandijck), pilgrimsynsynjes op de klokken fan Swichum (Elly van Loon-van de Moosdijk), de haven
fan Wurdum yn 1870 (Jochum Hoekstra), it ôfbrekken fan de toer troch de
Wurdumers, dy't sadwaande 'tuorkefretters' neamd waarden (Minne Hoekstra) en
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in kuier troch it Sudertrimdiel om 1800 hinne (Bauke van der Veen).
Ek op genealogysk mêd binne der út histoarysk eachpunt nijsgjirrige saken publisearre. Sa moat der wiisd wurde op in yn 1994 ferskynd dieltsje - ferline jier hawwe
wy it oer de holle sjoen - fan it Nederland's Patriciaat 11 (1993), dêr't fjirtjin fan
de wichtigste patrisyske Fryske slachten yn behannele wurde, mei in histoaryske
ynlieding fan Y.B. Kuiper. No wy it dochs oer de 'blauwe boekjes' ha, kin ek omfinken frege wurde foar de nije seary fan de 'reade boekjes', it Nederland's Adelsboek.
Fan diel 79 (1988) ôf binne der oant no ta fiif dieltsjes útkommen, mei genealogyen fan de Fryske aadlike slachten Aebinga van Humalda, Aylva, Beyma, Burmania,
Cammingha, Eysinga, Sirtema van Grovestins, Harinxma thoe Slooten en
Heemstra. Der wurdt fan elts slachte gjin 'état-présent' jûn, mar in folsleine genealogy, foar safier't it slachte ta de adel fan it Keninkryk heard hat. Fierders hawwe
Paul Noomen en Gerrit Verhoeven yn it Genealogysk Jierboek 1995 wer in part fan
it saneamde Burmaniaboek publisearre, mei oersetting en annotaasje, 'De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (Aelua van Witmarsum, Aelua
van Bornwerd)'. Wat dit jierboek oanbelanget kin ik ek net litte en wiis op 'Friese
veroordeelden in Veenhuizen en Ommerschans (1896-1901)' fan Reid van der Ley,
al wie it allinne mar om de fassinearjende portretsjes fan de 433 feroardielden. As
léste neam ik de gronologyske en alfabetyske nammelist fan Advocaten bij het
(Provinciaal Gerechts)Hof van Friesland út it tiidrek 1577-1849 (in útjefte fan de
Provinsjale Bibleteek), opsteld troch M.H.H. Engels en lykas de earder troch him
makke listen fan Deputearren, riedshearen en fertsjinwurdigers fan Fryslân by de
Steaten-Ginneraal in tige handich helpmiddel foar histoarisy en genealogen.
It Fries Genootschap is úteinset mei in nij fearnsjiertydskrift, Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur. It is yn it plak kaam fan it Fries Museumbulletin
en jout koarte min ofte mear populêre artikels, boekbesprekkings, meidielings, in
oersjoch fan lêzings en útstallings en sels - wa hie dat oait fan it Genootschap tocht in kollum.
As léste noch wat ferskaat. Jurjen Bos kaam mei Archeologie van Friesland, in
fernimstige ynlieding foar in breed publyk. Gosse Blom, Johan Frieswijk en Richolt
Uilkema fersoargen in útjefte fan de unike fotosamling fan Klaas Uilkema yn
Byldenfan it greidebedriuw yn Fryslân om 1918 hinne. Michiel Roding skreau yn
opdracht fan de jubilearjende Ottema-Kingma Stichting In de voetsporen van
Nanne Ottema. Veertig jaar cultuurbehoud door de Ottema-Kingma Stichting.
Gerben Abma makke ús wer bliid mei in boek oer in lien, diskear Het Sint Annaleen te Makkum. Mar ien fan de nijsgjirrigste boeken fan 1995 hawwe wy foar it
lést bewarre: Meten en wegen in Friesland fan M.A. Holtman. De skriuwer hat in
hast net te leauwen tal boarnen oer Fryske maten en gewichten rieplachte, net allinne argivalia, mar ek realia, en jout fan dat ûndersyk wiidweidich ferslach. It boek is
rynsk illustrearre, ek mei kleurefoto's, en hat in lange begrippelist en registers. Wa't
bygelyks witte wol hoe lang de el yn Fryslân wie hoecht mar de begrippelist yn
Holtmans boek te rieplachtsjen (fan 1504 oant 1775 likernôch 70,9 sm, dêrnei
waard de Amsterdamske el fan 68,8 sm brûkt). It is koartsein in boek dat op de lêssealen fan de Fryske argiven yn 'e kast mei neislachwurken perfoarst net mist
wurde kin.
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Archeologische kroniek van Friesland over
1995
J.M. Bos
Deze nieuwe vaste rubriek vervangt het archeologische deel van de jaarverslagen
van het Fries Museum, zoals die tot 1994 in De Vrije Fries verschenen. In de kroniek wordt kort verslag gedaan van opgravingen, verkenningen, waarnemingen en
zeer bijzondere vondsten. Langlopende projekten worden niet besproken; daarover
is meestal al gepubliceerd. Dank gaat uit naar allen die bijdroegen.
Boarnsterhim: Nes - Grou
G. van Dijk (St. Annaparochie) verwierf een gouden
Romeinse ring met gem, die gevonden zou zijn tussen
Nes en Grou. Helaas is de ring door meerdere handen
gegaan, waardoor enige twijfel over de juistheid van de
vindplaats mogelijk is. De ring lijkt te gaaf om uit uitgestrooide terpgrond te zijn gekomen. Overigens is ook
niet uit te sluiten dat de ring veel jonger is. De gem is
in elk geval lste/2de-eeuws. De voorstelling, een man
met een staf en een haas, lijkt een nieuwe iconografische combinatie te vormen, die nader bestudeerd zal
moeten worden (determinatie M. Kleibrink, vakgroep
Archeologie (RUG)).

Foto G. van Ootmerssen,
vakgroep Archeologie RUG

Boarnsterhim: Wergea (K.R. Henstra)
Vormde de eerste schat van Sumar landelijk de 12de melding in zijn soort, de 13de melding kwam dit jaar uit Warga, waar vier anonieme zilveren penningen van rond 1200
werden gevonden (catalogusnr. Scholten 16). Het gewicht varieert van 0,199 - 0,366 gram.
Dantumadiel: Damwoude (K.R. Henstra)
Bij het Streekmuseum Tytjerksteradiel in Burgum werd uit Damwoude de vondst
gemeld van een rolsteenhamer (een zogenaamde Geröllkeule) uit het late mesolithicum. Het voorwerp is 6,7 cm lang, 5,5 cm breed en 3,2 cm dik.
Ferwerderadeel: Hogebeintum
Van de stelregel dat 'normale' vondsten zoals doorsnee-mantelspelden niet in deze
kroniek worden opgenomen, wordt in dit geval afgeweken. De melding door de
Werkgroep Archeologie Streekmuseum (Tytjerksteradiel) van het regelmatig vinden van 8ste-10de-eeuwse mantelspelden, met de metaaldetector, op de terpzooi
van Hogebeintum, is namelijk ook relevant voor de discussie over de waarde van
terpzolen. De vondsten van de Werkgroep laten namelijk zien dat er zelfs nog laatKarolingische bewoningslagen moeten zijn achtergebleven bij het afgraven van
Frieslands hoogste terp. Dit houdt tevens een waarschuwing in voor degenen die
Hogebeintum toeristisch meer onder de aandacht willen brengen. Zij zullen zich
moeten realiseren dat de terpzooi niet zomaar een weiland is, maar een nog onontsloten, waardevol deel van het bodemarchief.
De Vrije Fries, LXXVI (1996) 131-138
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Franekeradeel: Dongjum
J. Zijlstra te Leeuwarden verwierf een pyramidale zilveren knop met almandijn en
niëllo, uit Dongjum. Dergelijke knoppen zaten aan leertjes waarmee zwaard en
zwaardschede aan elkaar gebonden werden: een belangrijke functie in een periode
die geregeerd werd door symboliek. Ze zijn maar enkele centimeters groot. De
Noordnederlandse voorbeelden dateren uit de 7de eeuw. Naast de beroemde knop
uit Ezinge met almandijn (collectie Mensonides) kennen we nu 5 Friese voorbeelden: een tweede uit Dongjum (verguld zilver; particuliere collectie, Zwolle); een
derde uit Dongjum (met blauwe steen; collectie Zijlstra, Leeuwarden); een exemplaar uit Oosterbierum (verguld brons met almandijn; collectie Zijlstra,
Leeuwarden), en een exemplaar uit Wijnaldum (brons met glasinleg; collectie
Zijlstra, Leeuwarden). Deze voorwerpen horen door uitvoering, functie en symboliek thuis bij de sociale bovenlaag.
Met dank aan J. Zijlstra voor zijn informatie.
Harlingen: Groot Ropens
Na een melding door H. Blom (Harlingen) werd door T.B. Volkers namens de vakgroep Archeologie (RUG) een verkenning uitgevoerd ter plaatste van de zuidelijke
nieuwbouwuitbreiding van Harlingen. Hier ligt de afgegraven terp Groot Ropens.
Eens te meer kon worden vastgesteld dat terpzolen ten onrechte geen enkele status
hebben: de verkenning van Groot Ropens leverde naast vondstmateriaal ook de
wetenschap op dat er ter plekke nog volop bewoningssporen aanwezig zijn. En dat
niet alleen in de vorm van diepe ingravingen zoals waterputten: van de terp zelf is
de onderste halve meter niet afgegraven.
Harlingen: IJslumburen
Door de terpzooi van IJslumburen werd dit jaar een gasbuis gelegd. Medewerkers
van RAAP Noord-Nederland merkten tijdens die werkzaamheden grondsporen op
met daarin Merovingisch aardewerk. Deze beperkte waarneming onderstreept het
belang van een andere kijk op terpzolen.
Heerenveen: Pauwenburg (H. de Jong)
Dichtbij het kerkhof van het oorspronkelijke dorp Brongerga in het Oranjewoud,
herinnert de boerderij Pauwenburg nog aan het vroegere landgoed met dezelfde
naam. Tot dit landgoed behoorde een reeds in de 17de eeuw ontgonnen terrein dat
door Staatsbosbeheer op de schop is genomen. Na het verwijderen van de bovengrond konden in het zand talloze afdrukken van een driehoekige schep worden
waargenomen. Daarnaast waren er vele sporen van greppels en sloten te zien, alsook kleine kaveltjes, die als groentebedden worden geïnterpreteerd. Het meest in
het oog vallende spoor was de vulling van een eertijds bochtig verlopend slootje,
waarin enkele middeleeuwse vondsten in vorm van een stukje maalsteen, een
kogelpotscherf en een mogelijke klopsteen werden gevonden.
Leeuwarden: Goutum (terp Goutum-Noord) (A. Jager)
Door uitbreidingsplannen van de gemeente Leeuwarden werd in juni een deel van
de ten zuiden van de stad gelegen terpzooi Goutum-Noord op de schop genomen.
Gezien eerdere ervaringen met terpzolen, voerde de vakgroep Archeologie (RUG)
samen met het Argeologysk Wurkferbân een opgraving uit, met steun van de
gemeente Leeuwarden. Hierbij is gebleken dat de terp in de Romeinse tijd ontstaan
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is, waarschijnlijk in de laat-Romeinse tijd of Volksverhuizingstijd enige tijd onbewoond was, maar zeker vanaf de Merovingische tijd continu bewoond is. Het
vondstmateriaal, waaronder twee 3de-eeuwse verguld zilveren fibulae en een
Merovingische gouden ring, is bijzonder rijk. Ook de bevindingen kunnen zo
beschreven worden: vastgesteld is dat van deze 'afgegraven' terp de bewoningslagen uit de periode tot en met de Merovingische tijd nog gewoon aanwezig waren.
Literatuur: Bos & Jager, 1996.
Leeuwarden: Leeuwarden (Minnemastraat)
De woningbouwstichting Patrimonium begon in 1995 met nieuwbouw op het
braakliggende terrein op de hoek van de Minnemastraat en de Voorstreek in
Leeuwarden. Met steun van de woningbouwstichting, de gemeente en de provincie
kon de vakgroep Archeologie (RUG) daaraan voorafgaand een onderzoek uitvoeren. Op het terrein had vanaf ca. 1400 het Minnemahuis gestaan, dat voorafgaand
aan de sloop in 1960 al gedocumenteerd was. De opgraving leverde weliswaar ook
nieuwe informatie op over dit stadskasteel, maar de meeste aandacht ging toch uit
naar de wording van dit deel van de terp Nijehove-Zuid. Gebleken is dat de uitbreiding van Nijehove-Zuid in oostelijke richting niet lang na het jaar 1000 heeft
plaatsgevonden. Er werd geen enkele aanwijzing voor Karolingische activiteiten
aangetroffen. De vroegste bebouwing had weliswaar waarschijnlijk een stedelijk
karakter, maar kende ook een agrarische component. De Minnema's, onroerend
goed-magnaten in Leeuwarden, hebben de stedelijke bebouwing laten verwijderen
voor de aanleg van hun huis en hof. De terpvorming is daarmee opgehouden; de
terp had toen een hoogte bereikt van maximaal twee meter. Literatuur: Bos, Dijkstra
& De Roever, 1996.

Dijkstra, vakgroep
Archeologie RUG
Leeuwarden: Leeuwarden (Schapestraat) (A. Jager)
Bij rioleringswerkzaamheden in de Schapestraat kwamen in september funderingen
en opgaand muurwerk van kloostermoppen te voorschijn, restanten van de zogeheten Camminghaburg. De vondst van deze immobiele structuren was verrassend
omdat op het terrein van dit voormalige kasteel na de tweede wereldoorlog een
woonwijk is verrezen; door geïnteresseerden werd er derhalve van uitgegaan dat er
geen sporen waren achtergebleven. De vakgroep Archeologie (RUG) legde een en
ander vast.
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Lemsterland: Oosterzee (H. de Jong)
Tussen Oosterzee en Oosterzee-Buren werd aan de noordkant van de Herenweg
door het Argeologysk Wurkferban een onderzoek ingesteld op een perceel grasland
van de familie Boorsma. De werkgroep Historisch Onderzoek Oosterzee verleende
haar medewerking bij het met behulp van grondboringen uitgevoerde onderzoek
naar eventuele fundamenten van de in een nog onbekende periode verdwenen state
Oosterzee. In de Schotanus/Halma-atlas uit 1718 komt de naam nog op deze plek
voor als een stemgerechtigde plaats, zonder dat er een gebouw stond. Funderingen
werden niet aangetroffen, wel een kloostermop van het formaat 30,5 x 14,5 x 8 cm,
en enkele kogelpotscherven.
Lemsterland: Tjeukemeer (H, de Jong)
In het Lemsterlandse deel van het Tjeukemeer, in de directe nabijheid van de zogenaamde Kerkhofboei, werd door het Argeologysk Wurkferban een onderzoek ingesteld naar de sinds mensenheugenis in omloop zijnde verhalen over een 'stenen vloer'
op de bodem van Frieslands grootste meer. Duikers stelden vast dat binnen een gebied
van ongeveer 33 bij 25 meter een groot aantal kleine en grote zwerfstenen (van noordelijke herkomst) dicht tegen elkaar aanliggen, op een wijze die alleen door menselijk handelen verklaard kan worden. Doordat dateerbare vondsten ontbreken, valt er
over de ouderdom van deze nu bevestigde 'stenen vloer' nog weinig te zeggen.
Littenseradiel: Beers (J. Scheffer)
Ten oosten van de kerk vinden we een huis dat in de eerste helft van de 19de eeuw
werd gebouwd, ter vervanging van een boerderij. Deze voorganger komen we in het
stemregister van de voormalige grietenij Baarderadeel tegen als stem 8, met onder
meer als eigenaar de familie Aylva. Achter deze nu gerestaureerde woning stonden,
ook nog op de plaats van de oude boerderij, twee onbewoonbaar verklaarde arbeiderswoningen, die in 1995 grotendeels werden gesloopt. Daarbij kwam een brede
fundering aan het licht, die bestond uit kloostermoppen, met hier en daar een stuk
tufsteen. In het 19de-eeuwse huis kwam de eigenaar tijdens de renovatie ook al
gedeelten van zware kloostermopmuren tegen. Hij heeft hiervan gelukkig een
schetsje gemaakt. Tussen de funderingen werd aardewerk gevonden dat dateert van
de 13de tot de 18de eeuw.
De fundering stond op schone grond. Grondboringen lieten zien dat er op zijn minst
twee meter onder het maaiveld nog schone grond (klei) aanwezig was. Zou dit
gedeelte van de Beerster terp met schone klei aangevuld of opgehoogd zijn?
Littenseradiel: Mantgum (J. Scheffer)
In september heeft een klein onderzoek door het Wurkferban plaatsgevonden op het
voormalige state-terrein Hoxwier te Mantgum, onder supervisie van de vakgroep
Archeologie (RUG). Doel van dit onderzoek was te zien of er nog funderingen of
andere sporen in de grond aanwezig waren, met het oog op nieuwbouw. Daar de uitkomsten nog niet bevredigend waren, zal het onderzoek in 1996 worden voortgezet.
Littenseradiel: Winsum (J. Scheffer)
In mei werd bij de boerderij 'De Boskpleats' aan de Boskdyk 4 te Winsum een
nieuw terras gemaakt. Bij de egalisatiewerkzaamheden trof men enige muurfundaties aan. Deze bestonden uit hergebruikte kloostermoppen, en behoorden waarschijnlijk toe aan een 16de-eeuwse voorganger. Een en ander werd zo goed mogelijk vastgelegd. Eén fundering, die parallel loopt aan de huidige zijmuur, komen we
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gedeeltelijk in de tegenwoordige schuur tegen. Mogelijk is dit van oorsprong een
oud-Fries langhuis geweest. Het voorhuis van de huidige boerderij, die overigens
op de monumentenlijst voorkomt, is eind 18de/begin 19de eeuw verkleind, en de
schuur vergroot. Je kunt nog zien dat de schuur over een voormalige sloot heen is
gebouwd: de muren zakken daar aan beide kanten weg.
Littenseradiel: Wommels (J. Scheffer)
In mei/juni startte de Grontmij met het uitgraven van de brede sloten/grachten in het
nieuwbouwplan 'Stapert' te Wommels. Afspraak met gemeente en aannemer was,
dat wanneer er gegraven zou worden op de plaats of in de buurt van de opgraving
uit 1994, het Argeologysk Wurkferbân de werkzaamheden zou begeleiden. Deze
grachten had men immers dwars over de terpzooi van Stapert geprojecteerd. Het
bleek geen overbodige luxe te zijn aanwezig te zijn. Het leverde twee gave potten
op: een kogelpot uit de 13de-14de eeuw en een geometrisch versierde RuinenWommels II-pot. Deze laatste stond rechtop in een kuil, op een kleine verhoging
van klei. Tijdens de opgravingen van 1994 werden diverse potten op deze manier
in de grond aangetroffen.
De opgraving Stapert was met deze vondsten te velde afgerond. Elders in het uitbreidingsplan werden ook bewoningssporen aangetroffen, die we onder andere in
de Ruinen-Wommelsperiode kunnen dateren. Tevens is in 1995 een sonderingsonderzoek ingesteld, in samenwerking met de gemeente.
Menaldumadeel: Slappeterp
J. Zijlstra te Leeuwarden verwierf een
S-vormige fibula, die gevonden is in
Slappeterp (op terp 5 H 13 van de
kaart Archeologische Monumenten in
Friesland). Het ruim 3 cm hoge voorwerp is van verguld zilver, en ingelegd
met almandijn. Deze topvondst kan
gedateerd worden rond 600, de periode waaruit globaal ook onder meer de
grote fibula's van Hogebeintum en
Wijnaldum en de goudschatten van
Dronrijp en Wieuwerd dateren. Met
dank aan J. Zijlstra voor de informatie.
S-vormigefibulamet almandijn uit
Slappeterp. Foto E. Kramer, Fries Museum
Nijefurd: Hindeloopen (A. Bult)
Uitbreidingsplan Indijk II. Door aanleg van een grote waterpartij kwamen op een
diepte van minimaal drie meter overblijfselen van een bos te voorschijn. De boomstronken liggen op het zand. De schors is soms duidelijk verbrand.
Nijefurd: Molkwerum (A. Bult)
Door egalisatie verdween het restant van een polderdijkje c.q. het oude voetpad
Molkwerum - Stavoren, dat liep langs de nu vervallen vaart De Knekkeren. De oudste vondsten dateren van rond 1400, het meeste van rond 1700. Het voetpad is eerder (1992/1993) getraceerd meer ten noorden van Stavoren, in het verleden de enige
mogelijkheid om Stavoren noordelijk over dit land te bereiken.
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Nijefurd: Staveren (QVC-terrein)
In opdracht van de gemeente werd door RAAP Noord-Nederland een waarderend
archeologisch onderzoek uitgevoerd op het voormalige QVC-terrein in Staveren.
De gemeente wil hier laten bouwen. Het onderzoek toonde aan dat zich op dit terrein resten bevinden van het voormalige blokhuis (fort) uit 1522. Tevens bleken
bewoningssporen van middeleeuws Staveren aanwezig te zijn. Over de consequenties van dit onderzoek wordt overleg gepleegd. Literatuur: De Langen, Orbons et
al., 1995; Bos & De Langen, 1996.
Skarsterlân: De Deelen (H. de Jong)
In het natuurgebied De Deelen werden tijdens het graven van nieuwe petgaten
opnieuw diverse aanwijzingen voor ontginningsactiviteiten en bewoning uit hoofdzakelijk de 12de eeuw gevonden. Naast talrijke delen van kogelpotten, werden
scherven van Paffrath- en Pingsdorfaardewerk en proto-steengoed verzameld.
Ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek door de Stichting Ring te
Amersfoort werden door het Argeologysk Wurkferbân, in samenwerking met
Staatsbosbeheer, monsters van fossiele eiken genomen.
Skarsterlân: Haskerdijken (H. de Jong)
Bij de restauratie van de kerk werd door
het Wurkferbân onder de vloer een
groot aantal fragmenten van de middeleeuwse kloosterkerk van het Reguliere
Kanunnikenklooster
Haskerconvent
verzameld. Een verrassing daarbij was
de vondst van honderden stukjes van
een mozaïekvloer uit het begin van de
14de eeuw. Op sommige bevinden zich
afbeeldingen die nog niet eerder in
Friesland zijn aangetroffen.

Enkele van de slibtegels uit de kerk
van Haskerdijken. Tekening W. Hagen,
Argeologysk Wurkferbân
Skarsterlân: Joure (R.S. van der Molen)
In het voorjaar werd begonnen met graafwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwe passantenhaven van Joure. Tijdens deze werkzaamheden vond het Wurkferbân
sporen van een kwekerij uit de 19de eeuw. Tot het vondstmateriaal uit deze periode behoren een aantal aardbeikoppen, mineraalwaterkruiken en bloempotten. De
opvallendste vondst was echter een stortplaats van archeologisch vondstmateriaal.
Op de achterzijde van een 14de-eeuwse slibtegel stond het vondstnummer A26.
Sneek: Pasveer
Toen enkele jaren geleden plannen werden gemaakt voor de oostelijke nieuwbouwwijk Pasveer, heeft de gemeente de archeologische betekenis van het gebied
bij deze plannen willen betrekken. Aan de hand van grondboringen zijn enkele ver-
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hogingen geselecteerd, die vervolgens 'ingepast' werden, zodat ze gespaard zouden
blijven. Wel werd destijds al duidelijk dat er ook zaken verloren zouden gaan: de
wijken de Stadsfenne en aansluitend Pasveer liggen op een uitgestrekt nederzettingscomplex uit de Romeinse tijd. Het verdiende aanbeveling de bouwwerkzaamheden te volgen. In 1995 volgden G. Hofstra (Sneek) en D.M. Visser
(Hogebeintum) namens de vakgroep Archeologie (RUG) het aanleggen van wegcunetten. Direct rond de oude boerderij Haubois werden daarbij inderdaad bewoningssporen aangetroffen. De ingepaste terpen liggen ten zuiden van deze boerderij; de nu gesignaleerde bebouwing lag ten noordoosten ervan. Een partij inheemsRomeins aardewerk werd geborgen; een uitschieter was de vondst van een versierde terra sigillataschaal van het type Dragendorff 37. T.B. Volkers determineerde de
schaal als waarschijnlijk gemaakt door de pottenbakker Gesatus, in Argonne
(Lavoye), in de tweede helft van de 2de eeuw.
Tytjerksteradiel: Burgum (K.R. Henstra)
Bij het Streekmuseum Tytjerksteradiel in Burgum werd de vondst gemeld van een
strijdhamer van diabaas uit die plaats. De vondst is kenmerkend voor de neolithische Enkelgrafcultuur (vroeger Standvoetbekercultuur genoemd). Lengte 11,6 cm,
breedte 4,7 cm, dikte 2,3 cm. Tezamen gevonden met een onbekend type slijpsteen,
van ijzergeode.
Tytjerksteradiel: Burgum (Berchklooster) (A. Jager)
Vanwege uitbreidingsplannen van het kerkhof bij de Kruiskerk van Burgum, werd
besloten tot een kleine opgraving op het uitbreidingsterrein. Uit een verkennend
onderzoek door RAAP Noord-Nederland was gebleken dat op dit terrein, aan de
periferie van het kloosterterrein, nauwelijks immobiele structuren te verwachten
waren. Tijdens de opgraving met de Werkgroep Archeologie Streekmuseum, onder
supervisie van de vakgroep Archeologie (RUG), werden deze dan ook niet aangetroffen. Wel werd een sloot aangetroffen waarvan de vulling veel baksteenresten en
vooral veel dakpannen en fragmenten daarvan bevatte. Deze dakpannen waren
veelal van het type holle en bolle pannen. Hiernaast is veel ander vondstmateriaal
geborgen, daterend vanaf de 12de tot en met de late 16de eeuw. Denkelijk heeft
men na de hervorming in 1580, toen het klooster in handen van de overheid kwam,
de sloot gedicht met afval van het terrein.
Tytjerksteradiel: Eastermar (De Hornst) (A. Jager)
Op het terrein van de boerderij De Hornst is in de zomer een proefonderzoek uitgevoerd met de Werkgroep Archeologie Streekmuseum, onder supervisie van de
vakgroep Archeologie (RUG). Aanleiding vormde het voornemen van de eigenaar
van de boerderij het terrein ten noorden daarvan te egaliseren. Het door middel van
proefputten uitgevoerde onderzoek bracht slechts verstoorde grond aan het licht.
Wel werd in de sloot ten oosten van de boerderij het fundament van een poort uit
ca. 1550 ontdekt. Het fundament bestaat uit een viertal poeren, waarvan de twee
zuidelijke op houten balken liggen.
Tytjerksteradiel: Sumar (Oud Hof) (A, Jager)
De eind 1994 met de Werkgroep Archeologie Streekmuseum begonnen proefopgraving op het terrein genaamd het Oud Hof te Sumar, onder supervisie van de vakgroep Archeologie (RUG), werd begin 1995 voortgezet. Net als vorig jaar werd ook
nu relatief veel puin gevonden, bestaande uit brosse rode kloostermopfragmenten
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en mortel. Ook dit jaar zijn geen immobiele resten aangetroffen. Het vondstmateriaal bestrijkt een periode vanaf de 12de eeuw tot nu. Enkele 14de- en 15de-eeuwse
vondsten mogen waarschijnlijk met de baksteenresten in verband worden gebracht.
Het terrein wordt aan de west- en zuidzijde afgesloten door een gracht. Aan de oostzijde is een duidelijke depressie aanwezig: het relict van een gracht. De bermsloot
van de nieuwe rondweg naar Sumar doorsnijdt het noordelijke deel van het terrein.
Of de twee overige grachten en de gedempte gracht uit de middeleeuwen dateren
kon nog niet worden uitgemaakt. Dat het hier echter om een steenhuis gaat, op een
rechthoekig perceel, lijkt aannemelijk.
Tytsjerksteradiel: Sumar (K.R. Henstra)
In de documentatie van het Koninklijk Munt- en Penningkabinet en van het
Streekmuseum Tytjerksteradiel konden in 1995 twee middeleeuwse muntschatten
worden bijgeschreven. De ene betreft negen anonieme zilveren penningen van rond
1200 (catalogusnr. Scholten 16). Het gewicht varieert van 0,170 - 0,262 gram.
Landelijk betreft dit de 12de melding bij het KMPK te Leiden. De andere muntschat uit Sumar is 13de-eeuws, en bevat 8 2/3 zilveren groten: 4 2/3 engelengroten
(catalogusnr. De Witte 260), 1 2/3 engelengroot (catalogusnr. De Witte 262), 2 2/3
arendsgroten (catalogusnr. Gaillard 144) en 1 2/3 arendsgroot (catalogusnr. Gaillard
146). De engelengroten zijn geslagen op naam van Jan I van Brabant (1268-1294),
de arendsgroten op naam van Margaretha van Constantinopel (1244-1280). Het
gewicht varieert van 2,224 tot 2,571 gram.
Wymbritseradiel: Abbega (A. Jager)
Ter plaatse van de in dit jaar afgebrande boerderij aan de Rige 16 te Abbega werd
in october een bouwput aangelegd voor een nieuwe boerderij. Tijdens het graven
van de bouwput kwamen enkele funderingen aan het licht die vanwege de snelheid
van het graafwerk niet vastgelegd konden worden. De puinresten hiervan maakten
niet de indruk van voor 1600 te dateren. In de bouwput kon een indruk van de ophogingslagen van de terp worden verkregen. Verder werden enkele putten aangetroffen. Er zijn enkele 12de-eeuwse scherven gevonden. De terp dateert waarschijnlijk
uit de 11de eeuw, en vormt een van de vele huisterpen die in die tijd in dit gebied
zijn ontstaan.
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Fries Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde
Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix
167ste verslag, over 1995
Het genootschap kan ook dit jaar terugzien op een aantal opmerkelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Met grote erkentelijkheid maakt het bestuur gewag van
het genereuze gebaar van nu wijlen Mevrouw G. Rijpma te Leeuwarden It Fryske
Gea en het Genootschap ieder voor de helft te benoemen tot haar erfgenamen. Het
Genootschap kan daardoor nog meer activiteiten ontplooien binnen haar aandachtsgebied. Deze strekten zich het afgelopen jaar uit over verschillende terreinen.
Ondersteuning kon worden gegeven aan de catalogus van een tentoonstelling
over Friezen, Saksen en Denen - Culturen aan de Noordzee 400 -1000 na Christus;
de bundel Omtrekkende bewegingen, bijdragen van Prof. dr. E.H. Waterbolk; een
stipendium voor een post-conservatoriale opleiding aan de 'Royal Scottish
Academy of Music and Dance' (uit opbrengsten van het Hora Siccama van de
Harkstedefonds); en de verfilming van op Friesland tijdens de regering van de
Habsburgers betrekking hebbende stukken in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
Aandacht werd ook besteed aan de inventarisatie van het archief van het Genootschap. De Heer B.H. de Vries, verbonden aan het Rijksarchief in Friesland, inventariseerde het archief over de periode 1827 - 1969 (reeds in 1992 overgebracht naar
het Rijksarchief). Voor belangstellenden is dit deel voortreffelijk ontsloten door de
door hem opgestelde inventaris. Een belangrijk deel van dit archief vormt de zg.
Correspondentie. Mevrouw M.G.I. Nierstrasz-Ledeboer, eveneens verbonden aan
het Rijksarchief, maakte dit deel toegankelijk door een index op de namen van
geadresseerden en afzenders. Het archief over de periode 1970-1990 werd in het
verslagjaar eveneens naar het Rijksarchief overgebracht. Ook van dit gedeelte stelde de Heer B.H. de Vries een inventaris samen.
In het verslagjaar verscheen het Fries Museum Bulletin, een uitgave van het
Genootschap in samenwerking met het Fries Museum en de Federatie van Musea
en Oudheidkamers in Friesland, voor het laatst. Het bestuur hecht er aan op deze
plaats de heer W. Dolk nogmaals dank te zeggen voor het vele werk dat hij gedurende een groot aantal jaren als eindredacteur heeft willen verrichten voor het
Bulletin, dat ook veel bijdragen van zijn hand mocht bevatten.
Besloten werd tot de uitgave van een geheel nieuw regionaal cultureel-historisch
tijdschrift, Fryslân geheten. Daarin worden ook tentoonstellingen e.d. aangekondigd. Met erkentelijkheid wordt hier genoemd de financiële steun van de OttemaKingma Stichting en de Stichting Herbert Duintjer Fonds voor de exploitatie van
dit blad gedurende de aanloopperiode. In september 1995 verscheen het eerste nummer. Fryslân wordt toegezonden aan de leden van het Genootschap en is ook op
diverse plaatsen te koop. Het beoogt te zijn een 'Nieuwsblad' betreffende alle cultuurhistorische activiteiten in Friesland (geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie, archiefwezen, musea). Het zal aankondigingen van congressen, verschijning
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van publicaties en recensies daarvan kunnen bevatten. Voorop staat dat er naast de
informatieve component ruimte moet zijn voor opiniërende artikelen met een al dan
niet licht kritische benadering.
Bestuursvergaderingen vonden plaats op 23 februari, 29 mei, 4 september en 13
november 1995. De jaarvergadering vond plaats op 26 april 1995. Aanwezig waren
20 leden. Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van de heer drs. G.W.
Spelde, voorzitter sedert 1989 (en eerder van 1971 tot 1975 bestuurslid/penningmeester), en mevrouw mr. A.E. Duursma-Olthuis. In hun plaats werden als bestuurslid gekozen de Heer dr. Y.B. Kuiper te Leeuwarden en mevrouw mr. K. SlobSchuit te Drachten. De heer mr. D.P. de Vries te Hurdegaryp werd als bestuurslid
herkozen. Als voorzitter volgde de heer mr. B. van Haersma Buma de heer Spelde
op.
Aan het einde van het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur:
mr. B. van Haersma Buma, Leeuwarden, voorzitter (aftredend 1997)
drs. O.DJ. Roemeling, Hurdegaryp, secretaris (aftredend 1996)
drs. J. Woudstra, Engelum, penningmeester (aftredend 1997)
drs. H. Spanninga, Leeuwarden, vice-voorzitter (definitief aftredend 1996)
dr. Y.B. Kuiper, Leeuwarden (aftredend 1998)
dr. J.A. Mol, Bolsward (definitief aftredend 1997)
mr. K. Slob-Schuit, Drachten (aftredend 1998)
drs. TJ. Steenmeijer-Wielenga, Oosterwolde (definitief aftredend 1997)
mr. D.P. de Vries, Hardegarijp (definitief aftredend 1998).
Het jaarboek De Vrije Fries (deel 75) omvatte 139 pagina's. De redactie bestond ongewijzigd - uit de heren J.M. Bos, Ph.H. Breuker, S. ten Hoeve, L.G. Jansma,
G.Th. Jensma, J.A. Mol (secretaris), P.N. Noomen, H. Spanninga (voorzitter) en
R.H.C. Vos.
Aansluitend op de jaarvergadering hield bestuurslid de heer Mol een voordracht
over 'De Friese vrouwenkloosters van de Orde van Prémontré'.
In samenwerking met het Fries Museum werden gedurende het verslagjaar de
volgende lezingen georganiseerd:
15 maart
10 mei
4 october

drs. Leo van der Laan (beleidsmedewerker monumenten van de
gemeente Leeuwarden) over 'Monumentenzorg in Leeuwarden'.
Gerk Koopmans (conservator van het Verzetsmuseum Friesland),
over 'De oorlog achter glas, museale presentatie van de Tweede
Wereldoorlog in Europa'.
Wim van Sinderen (tentoonstellingsmaker van de Kunsthal in
Rotterdam) over de tentoonstelling 'Salut au monde' in het Fries
Museum. De heer van Sinderen, die door ziekte helaas verhinderd
was, werd vervangen door de Fries Museummedewerkers drs. Saskia
Bak en drs. Toos Arends, die een uitgebreide rondleiding langs de
tentoonstelling verzorgden.

De meerdaagse excursie naar Zuid-Nederland vond plaats van 29 mei tot en met 3
juni. Een verslag daarvan verscheen in Fryslân 1995 - 1, p. 24. De leiding was in
vertrouwde handen bij de heer en mevrouw Elzinga en de heer Duursma.
De neergaande lijn in het ledental kon in 1995 gelukkig worden omgebogen.
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Velen maakten gebruik van de mogelijkheid zich door middel van een aanmeldingskaart, opgenomen in Fryslân, als lid op te geven. In totaal konden 100 nieuwe leden worden ingeschreven (1994: 22). In het verslagjaar ontving het
Genootschap het bericht van overlijden van 17 (1994: 24) leden. Om andere redenen moesten de namen van 49 leden worden afgevoerd uit het ledenbestand. Het
Genootschap telt per 31 december 1995 3 ereleden en 1632 leden.
Als nieuw lid konden worden ingeschreven (indien geen plaatsnaam vermeld,
wonende te Leeuwarden): mevr. B. Andela-Bosma, Hartwerd; drs. H. Apotheker,
Lekkum; CJ. Bakker, Den Haag; E. Beeksma; Bibliotheek Groninger Museum,
Groningen; Bibliotheek Makkum, Makkum; Bibliotheek Vrije Universiteit,
Amsterdam; J. de Boer, Goutum; E.M. Boersma; F. Boersma; P.IJ.J. Boersma,
Wieuwerd; J. Boiten; Bolsward's Historie, Bolsward; G.H. Boonstra, Blokzijl; S.J.
Bosma, De Sweach; S.H. Bremer, Jubbega; H.R. Broersma, Easterlittens; A.
Bronkhorst, 's Hertogenbosch; W.J. Burghgraaf, Loppersum; T.W. Dekker,
Harlingen; K. Draaisma, Heiloo; E.J. van Dijk, Doetinchem; drs. J. Dijkstra,
Aduard; mevr. drs. J.R. Dijkstra, Zeist; mevr. J. Dijkstra-van Dam; mevr. T.
Dijkstra-Spoelstra; D. Elgersma, Akkrum; Frysk Letterkundich Museum en
Dokumintaesjesintrum; Sj. Galema, Warnsveld; drs. J. Geersing, Ferwerd; D.
Gerbens, Deinum; JIJ. van der Goot, Goënga; R. de Groot, Franeker; Joh.
Grupstra, Santpoort-Noord; Firma Gysbers & van Loon, Arnhem; mevr. N. van
Haeringen-Oudhof, Goutum; W.J. Hannema, Hantum; M. Heida, Veenwouden; S.
Hellema, Sneek; mevr. A. Hellinga; O. Hellinga; Pelgrim Henricus (Woelders),
Fochteloo; K.R. Henstra, Burgum; mr. G.F. Hepkema; B. Hoekstra, Bedum; J.IJ.D.
Jansen, Bolsward; P. Karstkarel; PT. Kok, Groningen; F.W. Koning, Heerenveen;
B. van Koningsveld, Grouw; Koninklijke Bibliotheek, Den Haag; F. Kooistra,
Workum; A. Krewinkel; mevr. T. de Lang-Bosma, Beetgumermolen; W.A.E.J.
Lemstra, Nairobi (Kenya); drs. Joh. Lolkama, Akkrum; G. Mast, Stiens; A.J. van
der Meer, Veenwouden; mevr. A.J.A. Mook-Molewijk, Assen; mevr. A.M van
Noord, Den Haag; Openbare Bibliotheek, Drachten; J. Piebenga, Gaast; L.
Planting, Den Helder; mevr. drs. A. Reitsma, Idsegahuizum; J.S. Reitsma, Deinum;
R. Repko, Groningen; mevr. A. Rozendal, Drachten; ing. J.G. Ruiter, It
Hearrenfean; Rijksarchief in Drenthe, Assen; ir. J.K. Schat; J. Scheffer, Franeker;
mevr. drs. A. Schokker, Aduard; H.J. Seerden, Franeker; M.J. Seffinga, Sneek;
R.M.M. Siemonsma; J. Sikken; T. Sinnema, Peize; mevr. mr. K. Slob-Schuit,
Drachten; H. Stellman, Sneek; M. Tangerman; H.P. Tomassen, Groningen; mevr. J.
Tijsseling, Bussum; mevr. A.J. Venekamp-Looms; O. de Vent, Fochteloo; R.
Verveld, Stiens; S.P de Vlas, Arnhem; K. de Vries; A. van der Wal, Deventer; Sj.
v.d. Weg, Sint Nicolaasga; drs. E. Wellinga, Arnhem; H. van Wessel, Stiens; mevr.
T. Witteveen-Postma, Pietersbierum; P. Ykema, Aldegea (W.); J. Yntema, Bussum;
S. Yntema, Enschede; mevr. A.T.H. Yntema-Greydanus, Hemelum; J. van
Zinderen, Drachten; T.F. Zomerschoe; G.J. Zonderman, Markelo; en J.W. Zijlstra,
Burgum.
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.DJ. Roemeling
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Aanwinsten Fries Museum
Vorig jaar is een eind gekomen aan de traditie dat de Stichting Het Fries Museum
haar jaarverslag in De Vrije Fries publiceerde. De Stichting heeft heeft de redactie
te kennen gegeven dat ze, mede uit P.R.-overwegingen, haar jaaroverzicht voortaan
zelfstandig naar buiten gaat brengen. Wel heeft het Fries Museum zich bereid verklaard zijn aanwinstenlijsten in De Vrije Fries te blijven publiceren. In de hiernavolgende bijdrage zijn, voorzover beschikbaar, voor de diverse museumafdelingen
de aanwinstenlijsten over 1994 èn 1995 opgenomen.

Aanwinsten schilderijen 1994 en 1995
S1994-01

Portret van Fokel van Walta en haar dochter Tied van Botnia; Cronenburgh, A. van;
1590; r.b.: ghedaen .anno. 1590. durch Aaaa. v. Cranenburgh; olieverf op paneel,
90.5x78.0 cm.; legaat Jeanne Bieruma Oosting, Almen.

De kunstenares Jeanne Bieruma Oosting legateerde dit portret uit oud familiebezit aan het Fries
Museum. De voorgestelden zijn Fokel van Walta en haar dochter Tied van Botnia. Ze zijn geschilderd
door Adriaan van Cronenburg (1520/1525-1604/1605), de belangrijkste Friese portretschilder uit de
16de eeuw. Het portret is zeer karakteristiek gesigneerd, en gedateerd 1590. Het is daarmee het laatst
gedateerde werk van de schilder. Daarvóór gedateerde werken zijn van 1567, de omvangrijke tijdspanne tussen deze jaren is nog niet verklaard. Onderzoek in verband met de conservering van het schilderij
heeft uitgewezen, dat zich onder het portret uit 1590 een eerder portret bevindt van dezelfde Fokel van
Walta in aanzienlijk rijker kostuum, en eveneens door Adriaan van Cronenburg geschilderd. Dit portret
(toen nog zonder kind) moet op grond van bijvoorbeeld het kostuum, vervaardigd zijn in de periode
1570-1575. Aan het onderzoek en de conservering van dit 'probleem'-portret wordt van 15 april tot het
einde van het jaar 1996 een kleine expositie gewijd.
S1994-02
S1994-03
S1994-04
S1994-05
S1994-06
S1994-07
S1994-08
S1994-09
S1994-10
S1994-11
S1994-12
S1994-13
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Bosgezicht; Werken, Ramon v.d.; 1993; ges. en ged. verso: 9313 werken/o; olieverf op
katoen (?); 95.0x80.0 cm.; aankoop.
'Retour de Willem van Saaftingen'; Alma Tadema, L.; 1859; ges. r.o.: 1'amie T S Cool/
L. Alma Tadema; olieverf op doek; 46.0x63.1 cm.; bruikleen Drents Museum, Assen.
Zelfportret; Feddema, A.; 1994; ges. en ged. verso: zelfportret/ 1994. Jan. Febr./ AHB
Feddema jr.; Acryl op spaanplaat; 22.2x30.2 cm.; aankoop.
Gezicht op de Weaze te Leeuwarden; Grijs, H.F. de; 1885-1890; ges. r.o.: H.F. de Grijs;
olieverf op doek, 83.5x61.0 cm.; schenking Prof. dr. F.J.A. de Grijs, Baars.
Gezicht op de kelders en de Voorstreek te Leeuwarden; Vries, Sjoerd de; 1960-1970;
ges. l.o.: Sjoerd; Olieverf op doek; 60.0x70.0 cm.; legaat Mevr. C. Westra, Leeuwarden.
Drie jongens op de rug gezien; Hulsen, Marguerite van; 1985; ges. en ged. r.b.:
Marguerite '85; olieverf op doek, 80.0x110.0 cm.; bruikleen Mevr. D.L. Wallinga,
Leeuwarden.
Gezicht in de Bagijnestraat te Leeuwarden; Elsinga, Johannes; 1926; ges. en ged. r.o.:
Elsinga/ 2.'26; olieverf op doek, 59.5x46.0 cm.; bruikleen Mevr. D.L. Wallinga,
Leeuwarden.
Zonder Titel; Abma, Harmen; 1994; Vier delen, elk deel ges. en ged. verso: Harmen
Abma 1994; acryl op doek op spaanplaat, 80.0x80.0 cm. (per deel); aankoop.
Portret van Iskjen Bruynsma, echtgenote van Jacobus Bourboom; Accama, B.; 1740;
ges. en ged.; olieverf op doek, 85.0x65.5 cm.; schenking Mevr. D.W. Justesen-van
Sloterdijck, Vinkeveen.
Portret van Iskjen Catharina Bourboom; Accama, B.; 1744; ges. en ged.; olieverf op
doek, 85.5x65.5 cm.; schenking Mevr. D.W. Justesen-van Sloterdijck, Vinkeveen.
Portret van Aafjen Bourboom; Accama, B.; 1744; ges. en ged.; olieverf op doek,
85.0x65.0 cm.; schenking Mevr. D.W. Justesen-van Sloterdijck, Vinkeveen
Portret van Jacobus Scheltema; Idsinga, W.G. van; 1815-1816; olieverf op doek,

Wumkes.nl

S1994-14
S1994-15
S1994-16
S1994-17
S1994-18
S1994-19
S1994-20
S1995-01
S1995-02
S1995-03
S1995-04
S1995-05
S1995-06
S1995-07
S1995-08
S1995-09
S1995-10
S1995-11
S1995-12
S1995-13
S1995-14
S1995-15

66.5x54.5 cm.; bruikleen Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam.
Portret van een onbekende jongeman; Eernstman, Tjeerd; 1826; ges. en ged. r.b. T.
Eernstman/ Pinx 1826; olieverf op doek, 48.5x39.0 cm.; bruikleen de heer en mevrouw
Vinkhuyzen-Baart de la Faille, Amersfoort.
Portret van Fenna Alogonda de Wal-Baart de la Faille; Kooi, W.B. van der; 1833; ges.
en ged. l.b.: W.B. v.d. Kooi/ pinxit 1833; olieverf op doek, 53.5x43.0 cm.; bruikleen de
heer en mevrouw Vinkhuyzen-Baart de la Faille, Amersfoort
Portret van dominee Petrus Conradi Florison (1803-1846); Schaaff, Hendrik; 1843; ges.
en ged. l.o.: H. Schaaff/ pinx 1843; olieverf op paneel, 36.5x31.0 cm.; schenking erven
mr. CJ. de Bruyn Kops.
Portret van Arnolda Cornelia Robb (1801-1846); Schaaff, Hendrik; 1843; olieverf op
paneel, 37.0x31.2 cm.; schenking erven mr. CJ. de Bruyn Kops.
Portret van W.A. (?) van Sloterdijck; Anoniem; 1831-1835; olieverf op doek op paneel,
22.5x18.7 cm.; schenking mevrouw D.W. Justesen-van Sloterdijck, Vinkeveen.
Keukeninterieur; H.M.; 1700-1800; ges. op tafelpoot: H.M.; olieverf op paneel,
34.0x27.0 cm.; depotvondst.
Portretminiatuur van W.A. (?) van Sloterdijck; anoniem; 1831-1835; geschilderd op
ivoor; 9x7.5 cm.; schenking mevrouw D.W. Justesen- van Sloterdijck, Vinkeveen.
Portret van Mata Hari; Hem, P. van der; 1914; gesign. r.o.: P. van der Hem; olieverf op
doek, 36.0x21.1 cm.; aankoop.
Zonder titel; Benner, G.; 1950-1955; gesign. verso; Bnr; olieverf op doek, 60.0x48.7
cm.; aankoop.
Portret van de schilder Germ de Jong; Hem, P. van der; 1944; gesign. en gedat. r.o.: P.
van der Hem 1944; olieverf op doek, 40.5x30.0 cm.; aankoop.
Weidelandschap; Porte, A; 1930-1950; olieverf op doek, 60.0x75.0 cm.; aankoop.
Interieur van 'de Wynkup' te Leeuwarden; Vries, S. de; 1974-1976; gemengde techniek
op karton, 28.8x74.3 cm.; aankoop.
Zonder titel; Althuis, W. van; 1990; gesign. en gedat. verso: WVA-90 39x50; acryl op
doek, 39.0x50.0 cm.; aankoop.
Portret van Joost Hiddes Halbertsma; Kooi, W. B. van der; 1828; gesign. en gedat. l.b.:
W.B. van der Kooi pinx. 1828; olieverf op doek, 60.0x75.0 cm.; overdracht Provinciale
Bibliotheek, Leeuwarden.
Bosgezicht bij Dieren; Elsinga, J.; 1950-1969; gesign. l.o.: Joh. Elsinga; olieverf op
hardboard, 40.0x30.0 cm.; aankoop.
Man aan het ziekbed (doodsbed) van vrouw; Elsinga, J. 1930-1960; olieverf op karton,
24.5x31.1 cm.; aankoop.
Paarden achter een boerderij met hooiberg; Elsinga, J 1930-1960; gesign. r.o.: Joh.
Elsinga; olieverf op karton, 20.3x33.6 cm.; aankoop.
Landschap met rivier (IJssel); Elsinga, J.; 1950; gesign. en gedat. l.o.: Joh.E 1950 Juli;
olieverf op hardboard, 20.3x29.6 cm.; aankoop.
'Opkomende bui'; Elsinga, J.; 1950-1960; olieverf op papier; 25.1x32.0 cm.; aankoop.
Zandverstuiving bij Wessingen; Elsinga, J.; 1953; gesign l.o : Joh. Elsinga Wessingen;
gedat r.o.: 16 aug 1953; olieverf op karton, 25.8x36.2 cm.; aankoop.
Bosgezicht bij kasteel Staverden, Elspeet; Elsinga, J.; 1965; gesign. l.o.: Joh. Elsinga;
gedat. r.o.: 22 Oct. '65; olieverf op karton, 40.2x30.2 cm.; aankoop.
Stilleven met vaas; Mankes, J; 1905-1910; gesign. r.o.: J. Mankes; olieverf op doek,
28.7x22.9 cm.; schenking Mike Jongblood, Anaheim, California 92804, U.S.A.

Jan Mankes (Meppel 1889 - Eerbeek 1920) is een van de weinige Friese kunstenaars die ook buiten
Friesland grote bekendheid kreeg. Dit was vooral te danken aan zijn verstilde schilderijen met vage,
soms dromerig of mysterieus aandoende voorstellingen. Zijn onderwerpen vond hij in zijn directe omgeving, zoals het landschap rondom De Knipe, waar hij een groot deel van zijn leven woonde. Hij maakte veel stillevens met potten, bloemen, eieren, (dode) vogels en andere dieren. Het zelfportret was eveneens een geliefd thema.
In 1995 heeft het Fries Museum twee schilderijen van Mankes weten te verwerven. 'Stilleven met
vaas' is afkomstig van een nazaat van Cornelius Mankes, de broer van Jan. Cornelius emigreerde omstreeks 1910 naar Amerika. In zijn reisbagage bevond zich dit schilderijtje van Jan Mankes. Het stilleventje toont een vaas met bloemen, geschilderd in bijna monoghrome bruin-oranje tinten. In 1995 bracht
de heer Jongblood, die na vererving in het bezit van het schilderij was gekomen, het weer mee terug naar
Nederland en schonk het aan het Fries Museum. Hier zal het, 90 jaar nadat Mankes het maakte, voor het
eerst in een Nederlands museum te zien zijn. Het tweede schilderij is opgenomen onder nr. 48.
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S1995-16
SI995-17
SI995-18
S1995-19

S1995-20
S1995-21
S1995-22
S1995-23
S1995-24
S1995-25

Portret van de onbekende man; J.H.; 1867; gesign. r.o.: J.H. Doodkorte Jr. px.; olieverf
op paneel, 36.0x29.0 cm.; aankoop.
Portret van een onbekende vrouw; Doodkorte, J.H.; 1867; gesign. rechts: J.H. Doodkorte
px. 1867; olieverf op paneel, 36.2x30.5 cm.; aankoop.
Portret van mr. Maurits Pico Diederik van Sytzama; Stad, W.; Hodgson Smart, E.; 1941;
gesign. en gedat. verso: copie door W. Stad juli 1941 E. Hodgson Smart 1930; olieverf
op doek, 76.5x63.3 cm.; bruikleen Stichting van Sytzama Colenbrander, Naarden.
Portret van Henriette Egbertina Colenbrander, echtgenote van Mr. M.P.D. baron van
Sytzama; Stad, W.; Hodgson Smart, E.; 1941; gesign. en gedat. verso: copie door W.
Stad juli 1941 E. Hodgson Smart 1930; olieverf op doek, 76.0x63.0 cm.; bruikleen
Stichting van Sytzama Colenbrander, Naarden.
'De dood in de kinderkamer'; Feddema, A.; 1995: gesign. en gedat. verso: 1995 de dood
in de kinderkamer AHB Feddema jr; olieverf op paneel, 37,0x30.0 cm.; aankoop.
Zelfportret; Feddema, A.; 1995; gesign. en gedat. verso: Zelfportret 1995 AHB Feddema
jr: olieverf op paneel, 45.0x42.5 cm.; aankoop.
'Boten'; Benner, G.; 1954: gesign. en gedat. verso: '54 Bnr; olieverf op doek, 60.5x80.5
cm.; bruikleen Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting.
Compositie met appels; Wal, F. van der; 1995; gesign. en gedat. verso: f v d wal 1995;
acryl op doek, 90.0x115.0 cm.; aankoop.
'Lassers'; Roos, J.; 1988; gesign. en gedat. verso: '88 Roos; olieverf en acryl op doek,
100.0x97.0 cm.; aankoop.
Portret van een onbekende jongen; Geest, W. de; 1656; gesign. en gedat. r.o.: V de Geest
1656; olieverf op paneel, 66.0x55.0 cm.; legaat mej. G. Blok van Laer, 's Gravenhage.

Dit portret van een onbekende jongeman is geschilderd door Wybrand de Geest (1592-1662/1664), de
belangrijkste portretschilder uit de 17de eeuw in Friesland. Het schilderij is gesigneerd en gedateerd
1656. In het bezit van het museum bevond zich reeds een bijna identiek portret, dat eveneens gesigneerd
is door Wybrand de Geest en gedateerd 1656. Dit portret werd in de vorige eeuw geschonken door jhr.
H.B. van Sminia. De nieuwe aanwinst is gelegateerd door mej. G. Blok van Laer en kwam uit familiebezit, maar ook dit portret behoorde oorspronkelijk tot de collectie van jhr. Van Sminia. Beide portretten, mogelijk broertjes voorstellende, zijn nu dus weer verenigd.
SI995-26
S1995-27
S1995-28
S1995-29
S1995-30
S1995-31
S1995-32
S1995-33
S1995-34
S1995-35
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Portret van een onbekende jongen; Geest, W. de (omgeving van); 1630-1640; olieverf op
paneel, 71.0x60.2 cm.; legaat mejuffrouw G. Blok van Laer, 's Gravenhage.
Portret van Lucia (Lutz) van Walta; Geest, W. de; 1625; gedat. l.b.: AETAT 16 Ao 1625;
olieverf op doek, 102.0 x 80.0 cm; bruikleen The R & H Collection, 's Hertogenbosch,
[bruikleen opgeheven in 1996].
Portret van Johannes Galenus Willem Hendrik baron van Sytzama (1830-1907);
Hansma, D. ?; 1840-1845; olieverf op zink, 31.0x24.0 cm.: bruikleen Stichting van
Sytzama Colenbrander, Naarden.
Portret van Johannes Galenus baron van Sytzama (1767-1839); anoniem; 1790-1800;
olieverf op papier op paneel, 31.0x24.0 cm.; bruikleen Stichting van Sytzama
Colenbrander, Naarden.
Portret van Anna Maria Maclaine, echtgenote van J.G. van Sytzama(1766-1799); anoniem; 1790-1799; olieverf op papier op paneel, 31.0x24.0 cm.; bruikleen Stichting van
Sytzama Colenbrander, Naarden.
Portret van Maurits Pico Diederik baron van Sytzama (1789-1848); Hansma, D. ?; 18401845; olieverf op paneel, 31.0x24.0 cm.; bruikleen Stichting van Sytzama Colenbrander,
Naarden.
Portret van Geertruid de Wendt, echtg. van M.P.D. van Sytzama (1793-1865); Hansma,
D. ?; 1840-1845; olieverf op papier op paneel, 31.0x24.0 cm.; bruikleen Stichting van
Sytzama Colenbrander, Naarden.
Portret van Dr. Ph. Kooperberg (1849-1917); Garf, S.; 1900-1915; gesign. l.o.: S Garf
fc; olieverf op doek, 88.0x66.5 cm.; schenking mevrouw N. Kooperberg-de Jong,
Heerenveen.
Portret van een onbekende man uit het geslacht Burmania of Vegelin van Claerbergen;
Accama, B.; 1754; gesign. en gedat. r.o.: B Accama fecit Ao 1754; olieverf op doek,
78.0x63.0 cm.
Portret van een onbekende vrouw uit het geslacht Burmania of Vegelin van Claerbergen;
Accama, B.; 1754; gesign. en gedat. r.o.: B Accama f... Ao 1754; olieverf op doek,
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S1995-36
S1995-37
S1995-38
S1995-39
S1995-40
S1995-41
SI995-42
SI995-43
S1995-44
S1995-45
S1995-46

78.0x63.0 cm.
Portret van een onbekende man uit het geslacht Burmania ?; anoniem; 1625-1650; olieverf op paneel, 74.5x58.2 cm.
Portret van een onbekende vrouw gehuwd met iemand uit het geslacht Burmania ?; anoniem; 1625-1650; olieverf op paneel, 71.5x59.4 cm.
Portret van Titia van Burmania op jeugdige leeftijd; anoniem; ± 1655; verso: Titia van
Burmania (zwarte letters), en: Epema State IJsbrechtum (witte letters); olieverf op
paneel, 71.0x60.0 cm.
Portret van Gerrolt van Burmania op vierjarige leeftijd; anoniem; 1655; gedat. verso:
Gerrolt van Burmania. 1655.Aetat. 4. (zwarte letters), en: Epema State IJsbrechtum
(witte letters); olieverf op paneel, 71.3x59.5 cm.
Portret van een onbekende man uit het geslacht Burmania ?; Honthorst, G. van (naar?);
1660-1670; gesign. rechts G H
(vals); verso in witte letters: Epema State IJsbrechtum
Ger. Honthorst px. 1638; olieverf op paneel, 46.0x36.0 cm.
Portret van een onbekende vrouw uit het geslacht Burmania ?; Honthorst, G. van (naar
?); 1664; gesign. en gedat. rechts: G Hont... p.. 1664 (vals); olieverf op paneel,
46.2x35.5 cm.
Portret van een onbekende man uit het geslacht Burmania ?; Honthorst, G. van (naar ?);
1637; gesign. en gedat. links: G Honthorst L(?) px 1637; verso in witte letters: Epema
State IJsbrechtum Ger. Honthorst px. 1637; olieverf op paneel, 46.0x35.7 cm.
Portret van een onbekende jongeman uit het geslacht Burmania ?; Honthorst, G. van
(naar ?); 1637; gesign. rechts: G Hon.... (verpoetst); verso in witte letters: Epema State
IJsbrechtum Ger. Honthorst px. 1637; olieverf op paneel, 46.3x36.0 cm.
Portret van een onbekend meisje; anoniem; 1650-1660; olieverf op paneel, 128.5x92.0
cm.
Portret van een onbekende jongen; anoniem; 1900-1925; olieverf op doek, 36.0x29.5
cm.
Wapenbordje van de fam. Vegelin van Claerbergen; anoniem; 1800-1900; olieverf op
paneel, 24.0x21.8 cm.

De nummers S1995-034 t/m S1995-046 zijn geschonken door mevrouw J.E. Scholten-Lieman, Laren
(N-H).
S1995-47
S1995-48

Portret van de schilder E.J. Eelkema; Buys, C.B.; 1825-1835; gesign. r.o.: E.J. Eelkema
door C.B. Buys pinx; olieverf op paneel, 24.5x20.8 cm.; bruikleen mevr. M. HofhuisMulder, Utrecht.
Zelfportret; Mankes, J.; 1912; gesign. en gedat. r.o.: J Mankes 12.; olieverf op paneel,
30.4 x 24.4 cm; aankoop.
Dit schilderij (zie ook de informatie bij nr. 15) is
een zelfportret van Mankes uit 1912. Het is
afkomstig uit het bezit van de Boersma-Adema
Stichting. Mankes vervaardigde een hele reeks
zelfportretten. Dit zelfportret is bijzonder omdat
het geschilderd is op paneel, in plaats van op
doek of doek-op-paneel. Hij liet zich hierbij
inspireren door Hans Holbein (1465-1524),
wiens invloed in het portret goed zichtbaar is. Het
schilderij kenmerkt zich verder door ingehouden
kleurgebruik met een sterke licht-donker werking. Het heldere gezicht steekt af tegen de donkere achtergrond, waardoor het lijkt alsof het
licht uitstraalt, In dit licht worden de donkere
ogen van Mankes onpeilbaar diepe openingen,
die de aandacht van het uiterlijkk naar het innerlijk proberen te verplaatsen. Die nadruk op het
innerlijk geestelijke komt ook tot uiting in de
gefronste wenkbrauwen en de denkrimpels waarmee Mankes zichzelf heeft geportretteerd. Dit
effect staat in verband met Mankes' opvatting dat
kunst méér is dan een nauwkeurige weergave van
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de werkelijkheid. Het schilderij moest 'het onnoembare', het zuiver geestelijke tot uiting brengen. In zijn
zelfportretten probeerde Mankes zijn innerlijk te doorgronden: 'het protret toch kan de ziel der afgebeelde weergeven'. Vanuit dit gezichtspunt bekeken, is het verklaarbaar dat Mankes meer nadruk legde
op de karakteristieken in zijn gezicht die iets van zijn ziel weerspiegelen, dan op een nauwkeurige weergave ervan.

Aanwinsten beeldhouwkunst 1994 en 1995
B1995-01
B1995-02
B1995-03
B1995-04
B1995-05
B1995-06
BI995-07
B1995-08

Ramon van de Werken, Water, brons, en hout in vier delen, 171 x 171 x 243, hoogte 14
cm.
Zoltin Peeter, Het bijou, 1994, staal, staalwol en koperdraad, 54 x 55,7 x 25 cm.
Tilly Buy en Gerard Groenewoud, De bok en de zeven raven, 1995, brons, hoogte bok
320 cm., hoogte raven ca. 60 cm.
Eja Siepman van de Berg, Meisjestorso, 1985-1990, brons, hoogte ± 75 cm
Rob Nypels, Zonder titel, 1995, geverfd hout, 30 x 25 cm.
Rob Nypels, Rood interieur, 1995, geverfd hout, 110 x 130 cm.
Gerrit de Wilde, Ter gedachtenis aan rare dieren, 1994, div. materialen (kardinaalsmutshout, beukehout, borduurzijde, synthetische lak, acrylverf, multiplex, triplex, glas), br.
42 xd. 31 xh. 170 cm.
Ids Willemsma, Zonder titel, ca. 1985, staal en populierehout, h. 170 x br. boven 100 x
76, beneden 50 x 38 cm.

Aanwinsten prenten 1994 en 1995
P1994-001
P1994-002

Gezicht in Dokkum; Wiersma, Ids; 1924; ges. r.o.: Ids. Wiersma 1924 (plaat); r.o.: Ids.
Wiersma (potl.); ets, 18.9x28.8 cm.; bruikleen mevr. N. Heeringa, Paterswolde.
'Forteman beschermt de verminkte paus Leo tegen zijn vervolgers'; Famars Testas, W.
de; 1860-1895; ges. l.o.: W. Testas; tekening 15.5x21.0 cm.; aankoop.

Het opschrift van deze tekening van Willem de Famars Testas (1834-1896) luidt 'Forteman beschermt
de verminkte paus Leo tegen zijn vervolgers'. Op de achterkant staat 'Anno 800/ de Friezen te Rome
'Onze Voorouders' J. van Lennep/ Forteman beschermt de verminkte paus Leo tegen zijn vervolgers/
paus Leo III'. Deze tekening, aangekocht van een particulier, geeft een scène weer uit de Magnussage.
Deze sage verhaalt hoe de Friezen onder Magnus Forteman Rome veroverden voor keizer Karel de
Grote. De keizer zou hun vervolgens een aantal privileges hebben geschonken, dat hen vrijmaakte: de
zogenoemde Friese vrijheid. Uit het opschrift op de achterzijde van de tekening blijkt, dat de scène ontleend is aan het verhaal in het boek 'Onze voorouders' (1838-1844) door Jacob van Lennep.
PI994-003
P1994-004
P1994-005
P1994-006
P1994-007
P1994-008
P1994-009
P1994-010
P1994-011
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Toeschouwers bij een stierengevecht; Hem, P. van der; 1914; ges. r.o.: P. van de Hem
(Potl.); ets, 55.5x42.5 cm.; aankoop.
Paarden in het bos; Benner, G.; 1945-1970; ges. r.o.: Bnr; tekening, 31.5x23.5 cm.; aankoop.
Winters gezicht op de Oldehove te Leeuwarden; Wiersma, Ids; 1910-1920; ges. onder:
Ids Wiersma; waterverf en zwart krijt; 31.5x46.5 cm.; schenking erven Mr. Hepkema,
Leeuwarden.
Staand vrouwelijk naakt; Vries, Sjoerd de; 1994; Niet ges. of ged.; gem. techniek,
63.5x49.0 cm; aankoop.
Zonder titel; Hooghiemstra, Tjibbe; 1994; ges. en ged. verso: Tjibbe Hooghiemstra
1994; gem. techniek, 49.9x39.8 cm.; aankoop.
Zonder titel; Hooghiemstra, Tjibbe; 1994; ges. en ged. verso: Tjibbe Hooghiemstra
1994; gem. techniek, 47.6x64.5 cm.; aankoop.
Zonder titel; Hooghiemstra, Tjibbe; 1994; ged. en ged. verso: Tjibbe Hooghiemstra
1994; gem. techniek, 47.8x64.5 cm.; aankoop.
'Filtervisjes'; Spinder, Catrienus; 1993; ges. en ged. verso: handtekening en 1993; gem.
techniek, 40.4 x29.3 cm.; aankoop..
'Filtervisjes'; Spinder, Catrienus; 1993; ges. en ged. verso: handtekening en 1993; gem.
techniek, 29.3 x40.4 cm.; aankoop.
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P1994-012
P1994-013
P1994-014
P1994-015
P1994-016
P! 994-017
P1994-018
P1994-019
P1994-020
P1994-021
P1994-022
P1994-023
P1994-024
PI994-025
P1994-026
P1994-027
P1994-028
P1994-029
PI994-030
P1994-031
P1994-032
P1994-033
P1994-034
P1994-035
P1994-036
P1994-037
P1994-038
P1994-039

'Filtervisjes'; Spinder, Catrienus; 1993; ges. en ged. verso: handtekening en 1993; gem.
techniek, 40.4x29.3 cm.; aankoop.
Stilleven met flessen; Vries, Sjoerd de; 1975; ges. en ged. r.o.: Sjoerd de Vries '75; gem.
techniek, 30.3x23.2 cm.; aankoop.
Stilleven met flessen; Vries, Sjoerd de; 1975; ges. en ged. r.o.: Sjoerd de Vries '75; gem.
techniek, 30.3 cm x23.2 cm.; aankoop.
Cowboy Paard; Vries, Sjoerd de; 1994; ges. en ged. r.o.: Sjoerd de Vries '94; gem. techniek, 49.5x64.0 cm; aankoop.
Diploma van de landbouw- en pluimvee-tentoonstelling te Bolsward, 1903; Sturtz, H.;
Onder: Druck und Verlag der Kgl. Univers. - Druckerei v. H. Sturtz., Würzburg; kleurenlithografie, 49.0x63.0 cm.; legaat Mevr. H. Semplonius-De Vries, Stiens.
Affiche voorde tweede tentoonstelling van het werk van Piet van der Hem te Den Haag:
Hem, P. van der; Senefelder; 1913; links.: P. v.d. Hem; l.o.: Drukkerij Senefelder,
Amsterdam; lithografie, 109.0x75.5 cm.; aankoop..
Affiche voor de tweede tentoonsteling van het werk van Piet van der Hem te Den Haag;
Hem, P. van der; Senefelder; 1913; lithografie, 110.0x71.5 cm.; aankoop.
Wenskaart t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum; Anoniem; 1875-1900; 20.7x12.5 cm.;
schenking Mevr. T. v.d. Goot, Oenkerk.
Wenskaart t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum; Anoniem; 1875-1900; 13.4x8.7 cm.;
schenking Mevr. T. v.d. Goot, Oenkerk.
Wenskaart t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum; Anoniem; 1875-1900; 20.6x12.5 cm.;
schenking Mevr. T. v.d. Goot, Oenkerk.
Portret van een lid van de familie Brouwer, Oudeschoot; Anoniem; 1900-1925; foto,
38.5x28.5 cm.; schenking Mevr. T. v.d. Goot, Oenkerk.
Portret van een onbekende vrouw met Friese hoofdtooi, lid van de familie Brouwer,
Oudeschoot; Anoniem; 1900-1925; foto, 39.0x29.0 cm.; schenking Mevr. T. v.d. Goot,
Oenkerk.
Portret van een onbekend lid van de familie Brouwer, Oudeschoot; Anoniem; 19001925; foto, 39.0x29.0 cm.; schenking Mevr. T. v.d. Goot, Oenkerk.
Portret van een onbekend lid van de familie Brouwer, Oudeschoot; Anoniem; 19001925; foto, 10.0x7.8 cm.; schenking Mevr. T. v.d. Goot, Oenkerk.
Gezicht over de Boorne te Oldeboorn; Wiersma, Ids; 1910-1930; ges. r.o.: Ids Wiersma;
ets, 19.2x30.8 cm.; bruikleen Mevr. D.L. Wallinga, Leeuwarden.
'De Waag' te Leeuwarden; Ost, E.; 1882; ges. r.o.: E. Ost se; houtgravure, 9.3x6.3 cm.;
bruikleen Mevr. D.L. Wallinga, Leeuwarden.
'Opvaart naar Ferwoude'; Koopmans, Dirk Kerst; 1930-1940; ges. l.o.: DKK; aquarel,
47.0x61.0 cm.; bruikleen Mevr. D.L. Wallinga, Leeuwarden.
'Meisjesportret'; Koopmans, Dirk Kerst; 1930-1940; ges. r.o.: DKK; aquarel, 62.0x49.0
cm.; bruikleen Mevr. D.L. Wallinga, Leeuwarden.
Vrouw met kind tegen een achtergrond van verdronken huizen; Haanstra, Johan; 1953;
ges. en ged. r.o.: Joh. Haanstra 1 febr. '53; penseeltekenmg, 61.5x47.0 cm.; bruikleen
Mevr. D.L. Wallinga, Leeuwarden.
'Achlum'; Innedijk, Johan; 1982; ges. en ged. l.o.: Joh. Innedijk '82 22/25; r.o.: Achlum;
lithografie, 49.7x70.3 cm.; bruikleen Mevr. D.L. Wallinga, Leeuwarden.
Dorpsgezicht; Asperen. P.H. van; 1920-1940; ges. r.o.: P.H. v. Asperen: aquarel,
46.5x29.5 cm.; bruikleen Mevr. D.L. Wallinga, Leeuwarden.
Fluitspelende faun; Reisma, Cor; 1945-1955; ges. l.o. Cor Reisma; aquarel, 78.0x56.3
cm.; schenking erven mr. Hepkema, Leeuwarden.
'Waddenzee'; Reisma, Cor; 1945-1960; ges. l.b.: waddenzee Cor Reisma; aquarel,
54.0x72.0 cm.; schenking erven mr. Hepkema, Leeuwarden.
Zonder titel; Willemsma, Ids; 1990; ges. en ged. r.o.: Ids Willemsma 1990; tekening,
70.0x100.0 cm.; aankoop.
Koppermaandagprent 1994; Hofstra, Henk; 1994; Onder: Drukkerij Necum b.v. te
Drachten/ Ontwerp Henk Hofstra/ Lithografie Miltenburg & Schuurmans; lithografie,
46.0x64.0 cm.; schenking Drukkerij Necum b.v., Drachten.
'Potsdamer Kunstsommer', 'Die Sachlichkeit des Urteils', 'lm Landschaft'; Feddema,
Anne; 1992; ges. en ged. verso: 6-7-'92 A.H.B. Feddema jr.; gem. techniek 40.0x50.5 cm.
Zonder titel; Feddema, Anne; 1988; ges. en ged. verso: 1988 A.H.B. Feddema jr.; gem.
techniek, 50.0x65.0 cm.
'Onthoofding van Johannes de Doper'; Feddema, Anne; 1992; ges. en ged. verso:
Leeuwarden 10-l-'92 A.H.B. Feddema jr.; gem. techniek, 23.8x31.6 cm.
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P1994-040
P1994-041
PI994-042
P1994-043
P1994-044

'Vlucht naar Egypte' naar Cranach; Feddema, Anne; 1992; ges. en ged. verso: A.H.B.
Feddema jr. 12-l-'92 Leeuwarden; gem. techniek, 31.7x23.7 cm.
'Pris Expressionisme'; Feddema, Anne; 1991; ges. en ged. verso: AHB Feddema jr.,
Noordvlietstr. 5, 12-9-'91 Leeuwarden; gem. techniek, 60.6x42.8 cm.
'Gangbare messiaanse titels'; Feddema, Anne; 1990; ges. en ged. verso: Leeuwarden 7ll-'90, AHB Feddema jr. Noordvlietstraat; gouache, 69.8x50.0 cm.
'Zelfportret in berglandschap met ons aller leven en gek huisdier'; Feddema, Anne;
1986; ges. en ged. r.o.: AHB Feddema jr. 1986.12.6; tekening, 70.0x102.0 cm.
'Lot en zijn dochters'; Feddema, Anne; 1990; ges. en ged. verso: AHB Feddema jr.,
Leeuwarden 30.3.'90; gem. techniek, 70.0x102.0 cm.

De nummers P1994-037 tot en met P1994-044 zijn geschonken door Anne Feddema, Leeuwarden.
P1994-045
P1994-046
P1994-047
P1994-048
P1994-049
P1994-050
P1994-051
P1994-052
PI 994-053
P1994-054
P1994-055
P1994-056
PI994-057
P1994-058
P1994-059
P1994-060
P1994-061
P1994-062

Portretten van Mata Hari en Miss Cavell; Anoniem; 1917-1918; foto's, 13.3x17.4 cm.;
schenking C.C.J. Gosses Azing Venema, Tenerife.
Schakers in een café; Visser, Tjipke; 1910; ges. en ged. r.o.: Parijs 1910/ Tjipke Visser/
180; houtsnede, 23.0x27.7 cm.; schenking mevr. Marijke Visser, Bergen (N.H.).
'Theater'; Feddema, Anne; 1993; ges. en ged. r.o.: '93 AHB Feddema jr.; tekening,
49.8x69.8 cm.; aankoop stadsschouwburg de Harmonie, Leeuwarden.
Zonder titel; Pemmelaar, Lode; 1993; ges. en ged. r.o.: Lode Pemmelaar 1993; zeefdruk,
69.5x60.0 cm.; aankoop stadsschouwburg de Harmonie, Leeuwarden.
'Ridi pagliaccio'; Talamini, Antonia; 1993; ges. en ged. onder: 2/ 200 ets + zoentje
Antonia Talamini 1993; ets, 50.0x70.0 cm; aankoop stadsschouwburg de Harmonie,
Leeuwarden.
Diverse knipsels uit kinderprenten; 1800-1900; 11.0x9.0 cm.; anonieme schenking.
Kaart van het Workumer Nieuwland; Anoniem; 1635-1700; manuscriptkaart, 43.9x54.5
cm.; bruikleen Oudheidkamer Workum.
'Europa'; Visscher, Nicolaas; 1675-1700; ingekleurde kaart, 43.2x54.0 cm.; depotvondst.
'Black f all'; Peeter, Zoltin; 1991; ges. en ged. onder: eigen druk 1/3 /black fall/ Zoltin
Peeter '91; ets, 55.5x49.6 cm.; aankoop.
'White fall'; Peeter, Zoltin; 1991; ges. en ged. onder: eigen druk 1/3 /white fall/ Zoltin
Peeter '91; ets, 55.5x49.6 cm.; aankoop.
'Plaatsbepaling'; Peeter, Zoltin; 1994; ges. en ged. onder: eigen druk 2/5 /plaatsbepaling/ Zoltin Peeter '94; ets, 55.3x49.8 cm.; aankoop.
'Verklaarde nacht'; Peeter, Zoltin; 1992; ges. en ged. onder: eigen druk 1/4 /verklaarde
nacht/ Zoltin Peeter '92; ets, 74.0x49.6 cm.; aankoop.
Ontwerptekening (situatie) voor de sculpturen op de westgevel van het Fries Museum;
Buij, T; Groenewoud, G.; 1994; ges. en ged. onder: Groenewoud/ Buij/ - Fries Museum
-/ 1994; tekening, 29.7x41.6 cm.; aankoop.
Ontwerptekening (situatie) voor de sculptuur op de oostgevel van het Fries Museum;
Buij, T.; Groenewoud, G.; 1994; ges. en ged. onder: Groenewoud/ Buij/ - Fries Museum
-/ 1994; tekening, 29.7x41.6 cm.; aankoop.
Landschap bij Eerbeek; Mankes, Jan; 1917; tekening, 14.0x20.2 cm.
Portret van Annie; Mankes, Jan; 1914; ges. en ged. l.o.: J. Mankes Nov. '14; tekening,
19.0x23.0 cm.
Landschap; Rood, Simon; 1925-1950; tekening, 19.5x24.0 cm.
Landschap; Tholen, W.B.; 1900-1925; ges. r.o.: Tholen; tekening, 19.9x11.9 cm.

De nummers P1994-059 tot en met P1994-062 zijn in bruikleen gegeven door de Hellingstichting,
Britswerd.
P1994-063
P1994-064
P1994-065
P1994-066
P1994-067
P1994-068
P1994-069
P1994-070
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5 bladen met schetsen voor voorhoofdsnaalden; Anoniem; 1850-1900; tekeningen
genummerd 1, 2, 3, 5 en 10; depotvondst.
Poesiealbum, foto's, tabakszakje, ganzebord, enz. van de fam. De Jong, Roordahuizum;
1900-1925; schenking familie De Jong, Roordahuizum.
'Shooting Party'; Buij, T; Groenwoud, G.; 1992; tekening, 18.3x11.9 cm.
'Private Party'; Buij, T; Groenwoud, G.; 1993; tekening, 18.3x11.9 cm.
'Labour Party'; Buij T.; Groenewoud, G.; 1993; tekening, 18.3x11.9 cm.
'Blond Shell'; Buij, X; Groenewoud, G.; 1993; tekening, 18.3x11.9 cm.
'Blue Virgin'; Buij, T; Groenewoud, G.; 1993; tekening, 18.3x11.9 cm.
'Red Ear'; Buij, T.; Groenewoud, G.; 1993; tekening, 18.3x11.9 cm.
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De nummers P1994-065 tot en met P1994-070 zijn geschonken door T. Buij, G. Groenewoud,
Leeuwarden.
P1994-071
P1994-072
P1994-073
P1994-074
P1994-075
PI 994-076
P1994-077
P1994-078
P1994-079
P1994-080
P1994-081
P1994-082
P1994-083
P1994-084
P1994-085
P1994-086
P1994-087
P1994-088
P1994-089
P1994-090
PI 994-091
P1994-092
P1994-093
P1994-094
P1994-095
PI 994-096
P1994-097

Portret van de voordrachtskunstenaar Johan van der Veer (1879-1936); anoniem; 19001925; foto, 23.0x16.0 cm.; legaat J. van der Veer, Sneek.
Portret van Mr. Jan van der Veen; Troost, W.; Spanier, E.; 1857; ges. en ged. l.o.: W.
Troost invenit 1857; r.o.: Steendr. v. E. Spanier 's Hage; lithografie, 19.6x16.2 cm.; anonieme schenking.
Portret van de echtgenote van mr. Jan van der Veen; Troost, W.; Spanier, E.; 1857; ges.
en ged. r.o.: W. Troost fee. 1857; l.o.: Steendr. v. E. Spanier's Hage; lithografie,
24.5x21.2 cm.; anonieme schenking.
Portret van mr. Jan van der Veen; anoniem; 1875-1900; foto, 13.0x8.8 cm.; anonieme
schenking.
Collectie huwelijksaankondigingen, vaccinatiebriefjes, enz.; anoniem; 1850-1900; drukwerken, 7.0x10.0 cm.; schenking Museum Hannemahuis, Harlingen.
Tekst van de grafsteen van Gertie Cornelis, vrouw van Petrus Marswal; Loman, Jan;
1994; ges. en ged. r.o.: Loman '94 op; zeefdruk, 24.3x32.4 cm.; schenking J. Loman,
Beetsterzwaag.
Café te Keimpetille; anoniem; 1954; foto, 12.7x17.7 cm.; schenking J.J. Plantinga,
Winsum.
Foto van een groep kinderen te Leeuwarden ?; Kiek, A.J.; 1850-1875; ges. verso: A.J.
Kiek/Leeuwarden; foto, 8.3x11.9 cm.; depotvondst.
89 tekeningetjes van het tijd-teken projekt van Wim Bos voor de maanden januari, februari en maart 1994; Bos, Wim; 1994; tek. gesign. met datum en Wim Bos; doosjes
gemerkt: jan. '94 (enz.); tekeningen, 7.8x6.3 cm.; schenking Wim Bos, Kortenhoef.
'Staveren uit de Zuiderzee te Zien'; Sallieth, M.; Jong, D. de; Yver, P; Smit, J.; Greebe,
F.W.; 1781-1785; ges. en ged. l.o: Dk de Jong ad vivum delin. 1781; r.o: M. Sallieth
sculp.; tekening, 28.0x36.5 cm.; schenking J. Stienstra, Leeuwarden.
Zeefdruk ter herinnering aan de fam. Sleeswijk; Hoek, Ra van der; 1994; ges. en ged.
onder: 62/100 Ra van der Hoek '94; zeefdruk, 19.8x19.8 cm.; aankoop Monument van
de Maand, Leeuwarden.
De trap in de Kanselarij te Leeuwarden; Gerlsma, Abe; 1993-1994; ges. onder: kanselarij Leeuwarden/Abe Gerlsma; ets, 25.3x16.6 cm.; aankoop.
Arbeiders bij een vuurpot; Roos, Jan; 1990-1994; ges. l.o: Roos; gem. techniek,
49.6x62.5 cm.; aankoop.
Arbeiders in een werkplaats; Roos, Jan; 1993; ges. en ged. r.o: Roos 93; gem. techniek,
49.8x68.8 cm.; aankoop.
Arbeider achter een machine; Roos, Jan; 1990-1994; gem. techniek, 62.7x49.5 cm.; aankoop.
Arbeider; Roos, Jan; 1990-1994; gem. techniek, 65.3x50.0 cm.; aankoop..
Man aan het werk; Roos, Jan; 1990-1994; ges. r.o: J Roos; gem. techniek, gouache,
63.7x50.7 cm.; aankoop..
Havenkraan; Roos, Jan; 1990-1994; ges. r.o: J Roos; tekening, 49.8x64.4 cm.; aankoop.
Schip dat gelost wordt; Roos, Jan; 1990-1994; ges. onder: Roos; tekening, 49.8x63.2
cm.; aankoop.
Havengezicht met kade; Roos, Jan; 1990-1994; ges. r.o: Roos; gem. techniek en tekening, 49.5x69.6 cm.; aankoop.
38 impressies van grafzerken in kerken in Friesland; Nypels, Rob; 1994; foto's,
60.0x50.0 cm.; aankoop.
Kinderprent met afbeeldingen van diverse voorwerpen; anoniem; 1800-1850; verso
stempel: Dirk Winkler/Ysbrechtum 1907; 41.9x33.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van deugden; anoniem; 1800-1850; No. 53; 33.8x42.0
cm.
Kinderprent met voorstellingen van moralistische aard; anoniem; 1800-1850; No. 90;
39.5x33.0 cm..
Kinderprent met afbeeldingen van diverse ambachten en bezigheden; anoniem; 18001850; No. 7; 40.0x33.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van kinderspelen; anoniem; 1800-1850; No. 74;
40.0x32.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van historische rampen in Nederland; Numan, H.; 18251875; N.181.B./H.; Numan; 42.0x34.0 cm.
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P1994-098
P1994-099
P1994-100
P1994-101
P1994-102
P1994-103
P1994-104
P1994-105
P1994-106
P1994-107
P1994-108
P1994-109
P1994-110
P1994-111
P1994-112
P1994-113
P1994-114
P1994-115
P1994-116
P1994-117
P1994-118
P1994-119
P1994-120
P1994-121
P1994-122
P1994-123
P1994-124
P1994-125
P1994-126
P1994-127
PI994-128
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Kinderprent met afbeeldingen van soldaten; anoniem; 1825-1875; N. 62; 28.0x40.5 cm.
Kinderprent met diverse afbeeldingen o.a. van ambachten; anoniem; 1825-1875;
N.168.b.; 33.0x40.0 cm.
Kinderprent met de titel 'het vermaak'lijk tijdverdrijf'; anoniem; 1825-1875; No. 51;
40.5x33.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van paarden; anoniem; 1825-1875; No. 18.; 40.0x31.8
cm.
Kinderprent met de titel 'hier wordt u, o Jeugd ! gegeven, Tetjeroen zijn kluchtig leven'
enz.; anoniem; 1825-1875; No. 82.; 39.5x31.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van diverse klederdrachten; anoniem; 1850-1900;
38.0x29.5 cm.
Kinderprent met moraliserende afbeeldingen; Schaberg, J.P.; Zalsman; 1850-1900;
onder: J.P. Schaberg/ Zalsman; 45.5x32.0 cm.
Kinderprent; 'Geschiedenis van het lijden onzes Heeren Jesus Christus'; Schaafs, J.;
1850-1900; onder: Joh. Schaafs, Kevelaer; 34.0x42.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van Maria te Kevelaer; Verbeeck; 1850-1900; uitg.:
Gebroeders Verbeeck ... Kevelaer; 34.0x42.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van spelende kinderen; anoniem; 1825-1875; 40.0x33.0
cm.
Kinderprent met afbeeldingen van straatventers; anoniem; 1825-1875; 40.5x32.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van diverse beroepen; anoniem; 1825-1875; 39.5x32.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van dieren; Wijsmuller; 1825-1875; Amsterdam, bij de
Erven Wijsmulier; 34.0x42.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van 'De verkeerde wereld'; anoniem; 1800-1850;
39.5x34.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen uit het leven van Richard Whittington; anoniem; 18251875; 41.0x33.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van mensen en hun bezigheden; Broese; 1800-1850; Te
Breda, bij Broese & Comp.; 42.0x33.0 cm.
Kinderprent met voorstellingen van spookverhalen; Schuitemaker, J.; 1825-1900; druk en
uitg. J. Schuitemaker te Purmerend; 44.0x35.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van diverse beroepen; Meijer, A.; Schaalekamp; Grampel,
van de; 1800-1850; Te Amsterdam by A.Meijer, Schaalekamp en van de Grampel;
41.0x33.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van de seizoenen; Jolle, David Ie; 1800-1850; Te
Amsterdam by David Ie Jolle; 40.0x32.0 cm.
Nieuwjaarswens van Klaas Broers van der Meer, 1816; Ratelband, J.; Brouwer, J.; 18101815; 't Amsterdam by de Wed. J. Ratelband en J. Brouwer; gravure en handschrift,
41.5x33.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van ruiters in het Nederlandse leger; Noorduyn, J.; 18001850; Te Gorinchem bij J. Noorduyn; 41.0x33.0 cm.
Kinderprent; 'zoo wel de Stad als 't Buiten leven/ Kan ons Vermaak en Vreugde geven';
Ulrich, J.B.; 1800-1850; Te Rotterdam, bij J.B. Ulrich; 41.0x33.5 cm.
Kinderprent; 'De Koning der Nederlanden met zijne Bijzonderste Krijgs-helden';
Hissink, W.; 1825-1875; Te Zutphen, bij W. Hissink; 41.5x33.0 cm.
Kinderprent; 'Nederlandsche Artelerij' No. 95; Thompson, T.L.; 1825-1875; Te
Rotterdam bij TL. Thompson; 41.5x34.0 cm.
Kinderprent; 'De man met de Bontemuts'; Alphen, A. van; 1825-1850; Te Delft, bij A.
van Alphen; 42.0x33.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van dieren; Mindermann; 1800-1827; Te Amsterdam, bij
Mindermann en Comp.; 39.0x33.0 cm.
Kinderprent met het alfabet; Mindermann; 1800-1838; Mindermann en Comp. ...te
Amsterdam; 39.0x33.0 cm.
Kinderprent; 'Bijbelsche Zinnebeelden voor de Jeugd'; Noman, J.; 1800-1850; Bij Joh.
Noman en Zoon, Boekhandelaars te Zalt-Bommel; 34.0x41.0 cm.
Kinderprent met moraliserende afbeeldingen; Noman, J.; 1800-1833; By J. Noman,
Boekdrukker te Z.boemel; 40.0x33.0 cm.
Kinderprent afbeeldingen 'ter leringe en de vermaak'; Noman, J.; 1800-1850; Bij Joh.
Noman en Zoon, Boekhandelaars te Zalt-Bommel; 41.5x33.5 cm.
Kinderprent; 'Het Groot Vermaak der Kinders'; Proost, J.; 1800-1850; J. Proost,
Boekhandelaar te Leeuwarden; 40.0x32.5 cm.
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Kinderprent; 'PINETTIS' Kunsten zoo verheven, ziet gij hierin prent herleven'; Proost,
J.; 1800-1850; Bij J. Proost, Boekhandelaar te Leeuwarden; 38.0x33.0 cm.
Kinderprent met 'Stielen en Ambachten'; Proost, J.; 1800-1850; Bij J. Proost,
Boekhandelaar te Leeuwarden; 39.0x33.0 cm.
Kinderprent; 'Het zijn Heere met Beere'; Jacobs; Meijers; 1825-1875; Jacobs en
Meijers, te Amersfoort; 38.0x33.0 cm.
Kinderprent; 'Laatste gesprekken van Jezus Christus met zijne leerlingen'; Jacobs;
Meijers; 1825-1875; Jacobs en Meijers, te Amersfoort; 40.0x33.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van vogels; Jacobs; Meijers; 1825-1875; Jacobs en
Meijers, te Amersfoort; 34.5x32.0 cm.
Kinderprent; 'het paerden spel is fraai om te zien. Ik zal er hier de schets van bin';
Jacobs; Meijers; 1825-1875; Jacobs en Meijers, te Amersfoort; 32.5x39.5 cm.
Kinderprent; 'de Bruiloft van Doris en Roosje'; anoniem; 1825-1875; 40.5x33.0 cm.
Kinderprent met de boom der samenleving; Jacobs; Meijers; 1825-1875; Jacobs en
Meijers, te Amersfoort; 31.5x38.5 cm.
Kinderprent; 'De lieve kinderen'; Jacobs; Meijers; 1825-1875; Jacobs en Meijers, te
Amersfoort; 39.5x32.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van Luilekkerland; Jacobs; Meijers; 1825-1875; Jacobs
en Meijers, te Amersfoort; 34.5x32.5 cm.
Kinderprent met koning Willem II te paard als held van Waterloo; Jacobs; Meijers;
1825-1875; Jacobs en Meijers, te Amersfoort; 39.5x32.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van diverse kooplieden; Wijnhoven Hendriksen, T.J.;
1825-1875; Te Rotterdam, bij T.J. Wijnhoven Hendriksen, Boek-, Plaat- en
Steendrukken 40.0x33.0 cm.
Kinderprent met militairen te paard; Broese; 1825-1850; Te Breda bij Broese & Comp.;
41.5x33.5 cm.
Kinderprent; 'Vaderlandsche Spreekwoorden'; Broese; 1825-1838; Te Breda, bij Broese
& Comp.; 40.5x34.0 cm.
Kinderprent met diverse afbeeldingen; Broese; 1825-1850; Te Breda, bij Broese &
Comp.; 42.0x33.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van ongelukken door onachtzaamheid; Hesselink, H.;
1825-1875; H. Hesselink en Zoon, te Zutphen; 41.5x33.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van slagers en vee; Hesselink, G.; 1850-1870; G.
Hesselink, te Zutphen; 42.5x33.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van vogels; Hesselink, H.; 1825-1838; H. Hesselink en
Zoon, te Zutphen; 42.0x34.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van de kermis; Hesselink, H.; 1825-1838; H. Hesselink en
Zoon, te Zutphen; 42.5x34.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van vrouwen bezig met bloemen, vogels, muziek, enz.;
Lange, J. de; 1850-1870; Ter boekdrukkerij van J. de Lange, aan den Brink te Deventer;
32.0x40.0 cm.
Kinderprent; 'Leer eerst uw opgelegde taak, En kort den tijd dan met vermaak'; Lange,
J. de; 1825-1875; Ter Boekdrukkerij van J. de Lange, aan den Brinck te Deventer;
40.0x33.5 cm.
Kinderprent; 'Het Nieuwe Vermaakelijke Lui-lekker-land'; Lange, J. de; 1850-1870; Te
Deventer gedrukt, bij J.H. de Lange, Boekdrukker en Verkooper aan den Brink;
40.0x33.0 cm.
Twee kinderprenten met afbeeldingen van symbolische voorwerpen; Lange, J. de; 18251850; Ter Boekdrukkerij van J. de Lange, aan den Brink te Deventer; 41.5x34.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van militairen te paard; Lange, J. de; 1850-1870; Ter
Boekdrukkerij van J. de Lange, aan den Brink te Deventer; 32.0x39.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van dagelijkse werkzaamheden; Lange, J. de; 1850-1870;
Ter Boekdrukkerij van J. de Lange, aan den Brink te Deventer; 40.0x32.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van dieren; Lange, J. de; 1850-1870; Ter Boekdrukkerij
van J. de Lange, aan den Brink te Deventer; 39.0x32.0 cm.
Kinderprent met het sprookje van Blauwbaard; Lange, J. de; 1825-1875; Ter
Boekdrukkerij van J. de Lange, aan den Brink te Deventer; 42.0x34.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van de opstand in België; Lange, J. de; 1831-1870; Ter
Boekdrukkerij van J. de Lange, aan den Brink te Deventer; 39.0x31.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van dieren; Lange, J. de; 1825-1870; Ter Boekdrukkerij
van J. de Lange, aan den Brink te Deventer; 31.5x39.0 cm.
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Kinderprent met taferelen uit het soldatenleven; Lange, J. de; 1825-1870; Ter
Boekdrukkerij van J. de Lange, aan den Brink te Deventer; 34.0x32.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van mensen en dieren; Wijsmuller; 1800-1850;
Amsterdam, bij de Erven Wijsmuller; 33.5x42.0 cm.
Kinderprent met taferelen van huishoudelijk werk; Wijsmuller; 1825-1870; Amsterdam,
bij de Erven Wijsmuller; 41.5x34.0 cm.
Kinderprent; 'Verscheidenheid behaagt den Mensch en is de Ziel van 't leven. Leer uit
deez' prent ook lieve jeugd, het goede na te streven'; Staden, P.C.L. van; 1825-1870; Te
Amsterdam, bij P.C.L. van Staden Czn; 34.0x43.0 cm.
Kinderprent; 'De buitenplaats, het buitenleven'; Staden, P.C.L. van; 1825-1875; Te
Amsterdam, bij P.C.L. van Staden Czn; 34.0x43.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van het kaartspel; 'Vermakelijk Kinderspel'; Staden,
P.C.L. van; 1825-1870; Te Amsterdam, bij P.C.L. van Staden Czn; 40.5x31.0 cm.
Kinderprent; 'Strijders uit de Krim'; Staden, P.C.L. van; 1850-1870; Te Amsterdam, bij
P.C.L. van Staden Czn, Heerengracht hoek Hartenstraat; 33.5x43.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van het buitenleven; Staden, P.C.L. van; 1825-1870; Te
Amsterdam, bij P.C.L. van Staden Czn; 39.5x29.5 cm.
Kinderprent; 'Nederlandsch Oost-Indië'; Sijthoff, A.W.; 1850-1870; A.W. Sijthoff, te
Leyden; 43.0x34.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van de jacht op een hert; anoniem; 1850-1900; No. 78;
43.0x37.0 cm.
Kinderprent met taferelen uit het leven van Tijl Uilenspiegel; Staden; 1850-1900; Te
Amsterdam bij Van Staden & Co./ Nr. 12; 29.5x37.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van kinderdeugden; anoniem; 1850-1900; Nummer 61;
30.0x38.0 cm.
Kinderprent met allegorische voorstellingen van de lente; Numan, G.; 1800-1850; G.
Numan/ Nummer 57; 38.5x31.5 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van de werkzaamheden van een boer; anoniem; 18251875; 29.5x37.0 cm.
Kinderprent; 'Een schraal middagmaal'; Gordine; 1850-1900; Gordine, Luik/ Nummer
194; 40.5x27.5 cm.
Kinderprent; 'Geschiedenis van Gulliver'; Brepols; Dierckx; 1850-1900; Turnhout.
Brepols & Dierckx zoon; 37.0x30.0 cm.
Kinderprent; 'Vermaning aan de jeugd/ 101/Exhortation àla Jeunesse'; anoniem; 18251875; 32.0x40.0 cm.
Kinderprent; 'Bredé's Kinderprenten' Nummer 10; Brede, J.M.; Roelants, H.A.M.;
1850-1900; Uitgave van J.M. Brede, Rotterdam/ Gedrukt bij H.A.M. Roelants, te
Schiedam; 40.0x54.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van diverse onderwerpen; Brede, J.M.; Geurts, P.A.;
1850-1900; Uitgave van J.M. Brede, te Rotterdam; Gedrukt bij P.A. Geurts, Nijmegen;
54.0x40.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van diverse onderwerpen; Brede, J.M.; Koch; Knuttel;
1875-1907; Uitgave van J.M. Brede, Rotterdam/ Typ. Koch & Knuttel, Gouda;
54.0x40.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van diverse onderwerpen; Brede, J.M.; Geurts, P.A.;
1850-1900; Uitgave van J.M. Brede, Rotterdam/Typ. P.A. Geurts Nijmegen; 54.0x40.0
cm.
Kinderprent; 'Het Jagerleven no.89'; anoniem; 1875-1900; 34.0x35.0 cm.
Lithografie met afbeeldingen van dieren, die nuttig zijn in de landbouw; Tijl, JJ. Trap,
P.W.M.; Tuinen, van; Hoffmann; 1875-1925; Erven JJ. Tijl te Zwolle; Steendruk P.W.M.
Trap; platen Van Tuinen en Hoffmann; 39.0x57.0 cm.
Lithografie met afbeeldingen van vogels, die nuttig zijn voor de landbouw; Tijl, J.J.;
Trap, P.W.M.;Tuinen, van; Hoffmann; 1875-1925; Erven JJ. Tijl te Zwolle; Steendruk
P.W.M. Trap, Leiden; platen Van Tuinen en Hoffmann; 38.5x57.0 cm.
Lithografie; 'Diersoorten nuttig voor landbouw en houtteelt' plaat VI; Tijl. J.J.; Trap,
P.W.M.; Tuinen, van; Hoffmann; 1875-1925; Erven JJ. Tijl te Zwolle; Steendruk P.W.M.
Trap; platen Van Tuinen en Hoffmann; 39.5x57.0 cm.
Lithografie; 'Diersoorten nuttig voor landbouw en houtteelt' plaat VII; Tijl, J.J.; Trap,
P.W.M.; Tuinen, van; Hoffmann; 1875-1925; Erven J J. Tijl te Zwolle; Steendruk P.W.M.
Trap; platen Van Tuinen en Hoffmann; 39.0x57.0 cm.
Lithografie; 'Diersoorten nuttig voor landbouw en houtteelt' plaat IX roek en kauw; Tijl,
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PI 994-185
P1994-186

PI 994-187
P1994-1É

J.J.; Trap, P.W.M.; Tuienen, van: Hoffmann; 1875-1925; Erven J.J. Tijl te Zwolle;
Steendruk P.W.M. Trap, Leiden: platen Van Tuinen en Hoffmann; 39.0x57.0 cm.
Lithografie; 'Diersoorten nuttig voor landbouw en houtteelt' plaat X; Tijl, J.J.; Trap,
P.W.M.; Tuinen, van; Hoffmann; 1875-1925; Erven J.J. Tijl te Zwolle; Steendruk P.W.M.
Trap, Leiden: platen Van Tuinen en Hoffmann; 39.3x57.3 cm.
Lithografie; 'Diersoorten nuttig voor landbouw en houtteelt' plaat XII; Tijl, J.J.; Trap,
P.W.M.; Tuinen, van; Hoffmann; 1875-1925; Erven J.J. Tijl te Zwolle; Steendruk P.W.M.
Trap, Leiden; platen Van Tuinen en Hoffmann; 39.0x57.0 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van diverse onderwerpen; Wijsmulier; 1800-1850; Erven
Wijsmuller, Amsterdam No. 6; 33.3x44.7 cm.
Kinderprent; 'Prenten tot nut van het algemeen. No. 2 Ambachten. Bedrijven'; Sijfhoff,
A.W.; 1825-1875; Uitgave van A.W. Sythoff, te Leiden; 42.7x35.3 cm.

De nummers P1994-092 tot en met P1994-1S > vormen een schenking van het Fries Scheepvaartmuseum
te Sneek.
P1995-001
P1995-002
P1995-003
P1995-004
PI 995-005
P1995-006
P1995-007
PI995-008
P1995-009
P1995-010
P1995-011
P1995-012
P1995-013
P1995-014
P1995-015
P1995-016
P1995-017
P1995-018
P1995-019
P1995-020
P1995-021
P1995-022
P1995-023
P1995-024
P1995-025
P1995-026
P1995-027

Zonder titel; Hooghiemstra, Tjibbe; 1994; verso: Tjibbe Hooghiemstra/1994; gem. techniek; 147.5x100.0 cm.; aankoop.
Zonder titel; Abma, Harmen; 1995; verso: Harmen Abma 1995; tekening; 90.0x120.0
cm.; aankoop.
Portret van Anna Maria barones van Sytzama (1825-1828); anoniem; 1827-1828; pasteltekening; diam. 32 cm.; bruikleen Stichting van Sytzama Colenbrander, Naarden.
Man met ratel; anoniem; 1750-1850; tekening; 11.4x8.6 cm.
Scène uit de antieke oudheid; anoniem; 1700-1850; tekening; 17.6x27.5 cm.
Driemaster op zee voor een bergachtige kust; anoniem; 1800-1875; tekening; 20.0x28.7
cm.
Landschap met boerderijtje en vee; anoniem; 1800-1900; aquarel; 25.2x39.3 cm.
'Ter verheffinge van zijne doorluchtige Hoogheid Willem Karel Henrik Friso 'enz.;
Folkema, J. (?); 1747: verso in potlood: Teekening/ Door Folkema/ waarvan de gravure
wat veranderd is uitgegeven door Is Tirion; tekening; 23.2x16.8 cm.
Roodstaart op een tak; anoniem; 1800-1850; tekening; 20.9x23.2 cm.
Twee roodstaartjes op een tak; anoniem; 1800-1850; tekening; 18.0x23.0 cm.
Vogel op een tak; anoniem; 1800-1900; tekening; 19.5x31.7 cm.
Wintergezicht in een dorp; C.V.N.; 1750-1850; verso met pen: C.V.N, inv.; aquarel;
11.5x12.9 cm.; schenking mevr. de wed. A.F. Stork-Bonga (verso).
Portret van een onbekende vrouw; anoniem; 1800-1900; tekening; 23.6x18.4 cm.
Gezicht in een dorp; Aijlva, HD.E. van; 1716; r.o.: HD:E:VAijlva fecit 1716; tekening;
13.2x19.4 cm.
Tros witte druiven; Brandt, A.J.; 1800-1820; aquarel; 19.8x13.5 cm.; ex coll. A.
Quaestius.
Vrouw bij zuil waarop een harp (?); Boissevain, J.; 1800-1850; onder: J.boisevain fecit/
Jeremie De Bois sans vin delineavit; tekening; 22.7x13,3 cm.; ex coll. A. Quaestius.
Stilleven met vogels en fruit; Kooi. W.H.C, van der (naar); 1875-1900; oleografie,
16.9x22.1 cm.; ex schenking mej. T.A. van der Kooi, Velp.
Vrouw aan een spinet; Ploos van Amstel, C. (naar); 1800-1900; verso: ...Ploos van
Amstel.Fecit.1767.; aquarel; 17.4x14.7 cm.
Landschap bij volle maan,J. de
; 1771; verso: J. de .... fc 1771; tekening; 19.6x25.7
cm.; ex coll. A. Quaestius.
'te Amsterdam bij de Oude Blauw Brug'; Rademaker, A. ?; 1700-1750; verso: door
Rademaker; tekening; 12.0x20.4 cm.
'Vliegend mesje'; Walon, Frans; 1985-1986; tekening, 11.8x25.6 cm.
Piramide in het bos; Hekking jr., W.; 1850-1900; l.o.: WHJrfc; tekening; 20.2x14.5 cm.;
ex coll. A. Quaestius.
Abstrakt landschap; Sikma, Fré; 1985-1990; r.o: Fré Sikma; aquarel; 14.2x19.1 cm.
Landschap; Sikma, Fré; 1980-1990; r.o.: Fré Sikma; aquarel; 11.7x18.3 cm.
Voorstelling van het werelddeel Amerika; Kuipers, Dirk; 1789; l.o.: D:Kuipers inv del
1789; tekening; 11.2x16.2 cm.
Voorstelling van het werelddeel Azië; Kuipers, Dirk; 1789; l.o.: D:Kuipers in del 1789;
tekening; 11.7x16.2 cm.
Voorstelling van het werelddeel Afrika; Kuipers, Dirk; 1789; l.o.: D.Kuipers inv del
1789; tekening; 11.3x16.1 cm.
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P1995-028
P1995-029
P1995-030
P1995-031
P1995-032
P1995-033
P1995-034
P1995-035
P1995-036
P1995-037
P1995-038
PI995-039
P1995-040
P1995-041
P1995-041A
P1995-042
P1995-043
P1995-044
P1995-045
P1995-046

Woedende zwaan (naar Jan Asselijn); anoniem; 1775-1825; tekening, 11.5x18.7 cm.; ex
coll. A. Quaestius.
Paard en hond, verso schets van een paard; anoniem; 1800-1850; tekening; 18.9x27.1
cm.
'Een schol schuit'; Bonga, J. ?; 1775-1825; tekening; 16.8x14.2 cm.
Onvoltooide aquarel van een papaver; anoniem; 1800-1850; tekening; 19.8x15.8 cm.
Tak met twee perziken; anoniem; 1800-1850; tekening; 20.2x15.9 cm.
Primula; anoniem; 1800-1850; tekening; 20.0x15.8 cm.
Bloemstilleven; anoniem; 1800-1850; tekening; 15.8x19.9 cm.
Dotterbloem; anoniem: 1800-1850; tekening; 20.2x15.8 cm.
Anjers; anoniem; 1800-1850; tekening; 20.1x15.7 cm.
Voetstuk; anoniem; 1800-1850; tekening; 18.6x16.0 cm.
Vaas op een console; anoniem; 1800-1850; tekening; 20.0x15.8 cm.
Ornamentale boogbekroning met engeltjes en stilleven op een schaal anoniem; 18001850; tekening; 15.9x20.1 cm.
Blad met drie schetsen voor ornamenten; anoniem; 1800-1850; tekening; 20.5x15.8 cm.
Ornament; anoniem; 1800-1850; tekening; 20.2x15.9 cm.
Boogbekroning met Athena en Mercurius; anoniem; 1800-1850; tekening; 15.8x20.3
cm.
Ontwerp voor een kamerscherm in rococostijl; anoniem; 1800-1850; tekening;
40.0x26.8 cm.
Ornament met maskeron; anoniem; 1800-1850; tekening; 15.9x20.7 cm.
Boogbekroning met naakte kinderen aan weerszijden van een buste; anoniem; 18001850; tekening; 15.7x20.3 cm.
Boogbekroning met bazuinende cherubijnen aan weerszijden van een lauwerkrans; anoniem; 1800-1850; tekening; 15.9x20.3 cm.
út 'De kluenskonk fen ús ald domenij'; Hem, P. van der; 1920-1940; r.o.: P. van der
Hem; tekening; 31.9x25.0 cm.

De nummers P1995-004 tot en met P1995-046 zijn depotvondsten
P1995-047
P1995-048
PI995-049
P1995-050
P1995-051
P1995-052
P1995-053
P1995-054

Binnenschip aan de wal; Eernstman, J.; 1825-1875; l.o.: J Eernstman; tekening; 7.1x12.9
cm.; schenking Mevr. N. Sonnega, Leeuwarden.
Geestelijke achter een orgel in een kerk; Hillebrandt, W.; 1867; onder: Holwerd den 21
Maart 1867./ fee. W Hillebrandt; tekening: 22.1x16.0 cm.; depotvondst.
Haan; Benner, Gerrit; 1950-1960; r.o.: Bnr; gouache; 65.0x50.0 cm.; bruikleen
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting.
Koe bij een boom; Hillebrandt, W. naar Verboeckhoven, E.J.; 1823; verso: W
Hillebrandt 1823 naar EJ. Verboeckhoven; tekening; 14.4x19.7 cm.
Paard bij een hek,Hillebrandt, W. naar Verboeckhoven, E.J.; 1823; verso: W. Hillebrandt
1823 naar EJ. Verboeckhoven; tekening; 14.5x20.9 cm.
Paarden aan een hek gebonden, verso een paard; Poort, A. v.d. ?; 1775-1800; tekening;
27.1x39.6 cm.
Danaë en de gouden regen van Zeus; Feddes van Harlingen, Pieter; 1617; l.o.:
PHarlingensis inventor Ao 1617; tekening; 18.3x22.7 cm.
Groep muzikanten; Doodkorte, J.H.; 1843; l.o.: JH Doodkorte 1843; tekening;
25.5x19.3 cm.

De nummers P1995-050 tot en met PI995-054 zijn depotvondsten
P1995-055
P1995-056
P1995-057
P1995-058
P1995-059
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Bloeiend landschap.Mankes, Jan; 1914; tekening 27.0x33.0 cm.; bruikleen Sybren
Hellinga Stichting.
'Rimen en Teltsjes'; Halbertsma; Lange, J. de; 1895; boek, 24.7x16.0 cm.
Groepsfoto van de leden van de gymnastiekvereniging Brinio te Leeuwarden; Lorjé, A.;
1900-1925; 17.6x22.2 cm.
Foto's van een optocht en een oefening van de gymnastiekver. Brinio te Leeuwarden;
anoniem; 1925-1935; 11.3x16.8 cm.
Groepsfoto van de fam. Draaisma op de binnenplaats van het Fries Museum; anoniem;
1920-1930; foto 12.0x17.7 cm.
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P1995-060
P1995-061

Portret van de heer Draaisma; Lorjé, André; 1910-1930; foto; 22.7x16.7 cm.
"Verkiezing voor de gemeenteraad op 15 Juli 1913 Foto 14 Juli 1913'; Lefde, C.M. de;
1913; 17.3x22.1 cm.

De nummers P1995-056 tot en met P1995-061 zijn geschonken door K.H. de Vries, Oostkapelle.
P1995-062
P1995-063
P1995-064

Elf brieven van Christoffel Bisschop en twee van Kate Bisschop-Swift aan de gebroeders Hugo en Willem van Schaik; 1895-1925.
Brief van Jozef Israëls aan de gebroeders Hugo en Willem van Schaik; 1898.
Zes brieven van P.J.C. Gabriël aan de gebroeders Hugo en Willem van Schaik; 18961901.

De nummers P1995-062 tot en met P1995-064 zijn geschonken door E. Huisman, Beetsterzwaag.
P1995-065
PI995-066
PI995-067
P1995-068

Groep hospikken voor een legertent van het Rode Kruis; Oosterbaan, J.; 1900-1925;
foto; 11.6x14.8 cm.
Gezelschap heren met lange Goudse pijpen in de hand en gezeten achter een tafel; Jong,
de; 1900-1925; foto; 17.2x23.3 cm.
Ontwerp voor een herinnering aan de geboorte van prinses Christina; A.B.; 1948; r.o.:
AB; tekening; 14.3x7.3 cm.
Foto van een boerderij te Makkinga en van een te Oldeberkoop; anoniem; 1932-1933;
16.8x23.1 cm.

De nummers P1995-065 tot en met P1995-068 zijn geschonken door J. de Jong, Kubaard.
P1995-069
P1995-070
P1995-071
P1995-072
P1995-073
P1995-074
P1995-075
P1995-076
P1995-077
P1995-078
P1995-079
P1995-080
P1995-081
P1995-082
P1995-083
P1995-084
P1995-085
P1995-086
P1995-087
P1995-088

'Collection/ des Costumes/ des Provinces Septentrionales/ du/ Royaume des Pays-Bas';
Greeven, H.; Villeneuve, Vallon de; Buffa, F.; 1828; kleurenlitho's; 34.5x26.7 cm.;
schenking dhr. en mevr. A.W. Niemeijer, Oudkerk.
Album met 19de- en 20ste-eeuwse huwelijksaankondigingen; 1867-1924; 23.3x25.2
cm.; schenking mevr. A.E. Boer-Nieveen, Hoogvliet.
Reclamefolder van de 'Nederlandsche Biscuits Fabriek Amsterdam'; Lankhout, S.;
1875-1900; kleurenlitho; 12.0x8.1 cm.; schenking S. ten Hoeve, Sneek.
Twee vogels; Benner, Gerrit; 1950-1960; r.o.; Bnr; gouache; 65.0x50.0 cm.; bruikleen
Wassenberh-Clarijs-Fontein Stichting.
Appels; Wal, Freark van der; 1994; r.o.: f v/d wal 1994; tekening; 24.0x30.0 cm.; aankoop.
Twee appels; Wal, Freark van der; 1994-1995; tekening; 24.0x30.0 cm.; aankoop.
Appel; Wal, Freark van der; 1994-1995; tekening; 24.0x30.0 cm.: aankoop.
Appels; Wal, Freark van der; 1994-1995; tekening; 24.0x30.0 cm.; aankoop.
Appels; Wal, Freark van der; 1994-1995; tekening; 32.5x25.0 cm.; aankoop.
Appels; Wal, Freark van der; 1994- 1995; tekening; 35.3x29.6 cm.; aankoop.
Vrouw in Hindeloper kostuum; anoniem; 1825-1850; tekening; 19x16 cm.; geschenk
Provinciale Bibliotheek, Leeuwarden.
'Echte Schokker'; anoniem; 1825-1850; tekening, 15x11 cm.; geschenk Provinciale
Bibliotheek, Leeuwarden.
Zonder titel; Oost, Albert; 1994; ets; 18.0x13.2 cm.; aankoop.
Zonder titel; Oost, Albert; 1992; r.o.: Oost; ets; 18.6x10.1 cm.; aankoop.
Zonder titel; Oost, Albert; 1992; ets; 19.5x25.5 cm.; schenking Sybren Hellinga,
Beetsterzwaag.
'Heech wetter 1944'; Gerlsma, Abe; 1995; r.: Abe Gerlsma 50/100; ets; 8.9x14.8 cm.;
schenking Abe Gerlsma, Franeker.
Groepsfoto van de dochters van smid Kroes, Leeuwarden; anoniem; 1900-1915;
10.8x17.0 cm; depotvondst.
Een geur van hoger honing; Semler, Anne; Berge, H.C. ten; 1995; zeefdruk; 34.0x25.0
cm.; schenking Anne Semler, Lochem.
Ontwerp voor de huisstijl van het Fries Museum; Mlinar, Edward; 1995; 27.4x40.4 cm.;
schenking Edward Mlinar, Leeuwarden.
Album met herinneringsgedichten uit het bezit van de fam. Witteveen, Kollum; o.a
gedichten van leden van de volgende families: Feith, Arntzenius, Fockema, Cardinaal,
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P1995-089
P1995-090
P1995-091
P1995-092
P1995-093

Sickinga, Fontein, Harencarspel, Quintus, Kapteyn, Guihal, Vinke en Andreae; 18511911; 29.5x21.0x2.0 cm; schenking mevr. G.A. Blok van Laer, Den Haag.
Portret van Akke Palsma; anoniem; 1890-1910; foto; 23.3x17.0 cm.
Carte-de-visite portret van Akke Andringa-van den Akker; Halbertsma, C; 1890-1900;
foto; 9.0x5.5 cm.
Groep van 4 meisjes en een jongen in het weeshuis te Franeker; anoniem; 1890-1910;
foto, 14.8x20.8 cm.
Twee foto's in carte-de-visite formaat van vrouwen in rijke japonnen; anoniem; 18601870; foto's 8.8x5.8 cm.
Drie portretten van onbekende vrouwen; Slaterus, J.H.; Jong, de; Vries, H. de; 18901950; foto's, div. maten.

De nummers P1995-089 tot en met P1995-093 zijn depotvondsten
P1995-094
P1995-095
P1995-096
P1995-097
PI995-098
PI995-099

Veertien fotoportretten van leden van de fam. Dijkstra, Den Haag/Witmarsum; Susan;
Vermeulen; de Louws; 1890-1940; foto's, div. maten; legaat mej. N. Dijkstra,
Witmarsum.
Portret van een onbekende man; Strüppert, F.O.: 1900-1925; foto; 16.7x12.1 cm.; depotvondst.
Portret van een onbekende vrouw uit de familie Vegelin van Claerbergen ?; Siebert, H.;
1852; r.o.: H. Siebert 1852; pasteltekening; 41.5x34.5 cm.
Portret van een onbekende man uit de familie Vegelin van Claerbergen ?; Siebert, H.;
1854; r.: H. Siebert 1854; pasteltekening; 44.3x37¾ cm.
Portret van een onbekende man uit de familie Vegelin van Claerbergen ?; Siebert, H.;
1854; l.o.: H. Siebert 1854; pasteltekening; 41.0x36.0 cm.
Portret van een onbekende vrouw uit de familie Vegelin van Claerbergen ?; Siebert, H.;
1852; r.o.; H. Siebert 1852; pasteltekening; 40.0x32.5 cm.

De modieuze pastelportretten 96 t/m 99 stellen vermoedelijk leden van de familie Vegelin van
Claerbergen voor. Ze zijn in 1852 en 1854 vervaardigd door H. Siebert, een kunstenaar die waarschijnlijk uit Duitsland kwam. De portretten zitten nog in hun fraaie, originele lijsten. Ze zijn samen met tien
andere geschilderde en nog twee getekende portretten geschonken aan het Fries Museum door mevrouw
J.E. Scholten-Lieman. De portretten zijn afkomstig uit familiebezit, maar de verervingsgeschiedenis is
nog niet duidelijk. Een groot deel van de geschilderde portretten is 17de-eeuws en draagt op de achterzijde het opschrift 'Epema State IJsbrechtum'. Een aantal ervan stelt leden van de familie Burmania
voor.
P1995-100
P1995-101

Portret van mevrouw Vegelin van Claerbergen; Welie, Antoon van; 1907; l.o.; Antoon
van Welie ft Bruxelles Juni 1907; tekening in krijt; 43.0x30.0 cm.
Portret van Martina Theodora Agatha Romelia Marta Vegelin van Claerbergen; Troost,
W.; 1858; r.o.: W. Troost fee. 1858; tekening; 23.5x18.0 cm.

De nummers P1995-096 t/m -101 zijn geschonken door mevr. J.E. Scholten-Lieman, Laren (N-H).
P1995-102
P1995-103
P1995-104
P1995-105
P1995-106
P1995-107
P1995-108
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Het Colosseum te Rome; Alma Tadema, L. (naar); Photographische Gesellschaft; 1897;
fotolithografie, 75.5x51.0 cm; schenking notariskantoor Adema/Wierda/De Lange/Van
Dijk, Leeuwarden.
Kalveren in een boerenschuur; Wiersma, Ids; 1924; r.o.: Ids Wiersma 15 April '24; tekening; 29.0x48.0 cm.; bruikleen Landbouw'maatschappij Friesland-Flevoland, Lelystad.
Gynaecologische instrumenten; Holterman, Willemien; 1988; onder: ets Willemien H.
14/200 '88; kleurets; 11.2x10.2 cm.; schenking mevr. M. Minkes. Sneek.
Drie foto's van de bok op het gouden ei en de zeven raven geplaatst op dakrand Fries
Museum: Buy, T. ; Groenewoud, G.; 1994-1995; 29.5x39.5 cm; aankoop.
Vier portretten van Gerrit Benner in zijn atelier te Amsterdam; Windig, Ad; 1955-1960;
25.2x20.2 cm; aankoop.
De nieuwe vleugel van het Fries Museum bij nacht; Nypels, Rob; 1995; onder: Rob
Nypels. Fries Museum. 0/1; callitipy; 58.5x48.5 cm,; aankoop.
Twee schriften met voorbeelden van vlechtwerk met sierpapier; Jong, T. de; 1898;
20.8x16.2 cm.; depotvondst.
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Aanwinsten textiel en speelgoed 1994 en 1995
De meest bijzondere aanwinst in 1994 vormde de aankoop van een vijftigtal zeldzame melkglazen fiches
voor spelletjes, afkomstig uit een Friese familie. De fiches zijn beschilderd met verschillende kleine
landschapjes, en dateren uit het begin van de 19de eeuw.
In 1995 werd door schenking een zeer gave collectie vrouwenkleding verworven uit de periode 18751965. Hiermee is de chronologische opzet van de kostuumcollectie - het Fries kostuum volgde immers
altijd de mode - in één klap doorgetrokken naar het nabije heden met japonnen van grote kwaliteit
(T1995-001 t/m 023).
Heel bijzonder is verder de doopkleding afkomstig uit de familie Beucker Andreae (T1995-035 t/m
041). Het doopkleed van crèmekleurige zijden damast uit de periode 1740-1750 is uitzonderlijk gaaf,
evenals de bijbehorende mouwtjes. De batisten draagjurk uit 1840-1850 met zeer fraai borduurwerk
draagt wel de sporen van het grote aantal kindertjes dat gedoopt is in deze jurk. Bij de doopkleding
horen drie mutsjes, die laten zien dat de omvang van babyhoofdjes in de loop van een eeuw steeds groter is geworden.

Afb. 2. Doopkleding

uit de familie Beucker Andreae. Foto Erik Hesmerg
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X1994-001
T1994-002
X1994-003
Tl994-004
Tl994-005
T1994-006
T1994-007

Speelgoedkruidenierswinkel met toonbank, ladenkast met 9 laden, 2 legkasten, 3 suikerbroden, vooraadbus en een tonnetje, ca 1900-1940; aangetroffen in de eetkamerkast
van het Eysingahuis.
Twee paarse overgordijnen van bedrukt katoen met ovaalvormige huiselijke voorstellingen met daaromheen en ertussen bloemen; realistisch, tekenachtig weergegeven, 18401860; schenking mevrouw F. Rutgers-van derWoude, Kampen.
51 Wit glazen fiches, tweezijdig handbeschilderd met sepia vermoedelijk door
'Hausmahler' met afgeschuinde rand met gouden lijn; gebruikt bij kaart en dobbelspel.
Op de voor- en achterkant zijn verschillende landschapjes te zien, 1800-1825; aankoop.
Zwart taftzijden zwangerschapskostuum met eenvoudige bandgarnering en sierknopen,
ca. 1870.
Zwart zijden omslagdoek bedrukt met golvende moiré banen, met geknoopte franje, ca.
1870.
Zwart zijden vest met ingeweven driehoekjes en rood-witte spikkels, ca. 1870.
Groen fluwelen reticule met lichte benen ringetjes, 1870-1900.

De nummers T1994-004 t/m -007 zijn geschonken door J. Schotanus,
Oldeberkoop.
T1994-008
T1994-009
Tl994-010
T1994-011
Tl994-012
T1994-013
T1994-014
T1994-015
T1994-016
T1994-017
T1994-018

Zwarte lange japon, met tule overjapon met ruitpatroon, voor sierknopen, 1955-1960.
Depotvondst.
Jak en rok van zwarte wol met fijn streepje afgezet met satijn, asymmetrisch gegarneerd
met etskant en knopen, ca. 1910. Depotvondst.
Huismutsje voor oudere dame van machinaal geborduurde tule met geplooid zijden lint
en strikken, 1900-1925; schenking mevrouw W. Leegstra, Leeuwarden.
Merkletterlap met zijden kruissteek op katoen, met cursief alfabet en symmetrisch geordende motieven: kronen, cartouches, levensboompjes, bloemvazen en rustend hert,
gedateerd 1843; schenking mevrouw H. Werff-de Graaf, Leeuwarden.
Lettermerklap van wol op linnen met kruis- ster- en platsteken, gedateerd 1785; schenking mevrouw M. Heyne-Prins, Bonn.
Lettermerklap van linnen met zijden kruissteekborduurwerk, gemerkt Dl 1701; schenking J. Feenstra, Leeuwarden.
Nieuw-Fries kostuum van zwart-groen gestreepte kunstzijde met oude tipdoek, 1950;
schenking mevrouw M. Heegstra-de Boer, Rolde.
Album met opdruk Ooster-Wolde met 18 naaiproeven, gedateerd per stuk. 1880-1882;
aankoop.
Katoenen parasol met slank witgeverfd handvat en ivoorkleurige knop, 1905-1910.
Zwart gekleed kostuum, jas met rechte schoot, kraagloos vest en klepbroek, 1900-1920.
Acht smalle zwarte strikdasjes en een wit smal gevouwen dasje van linnen batist, 19001920.

De nummers T1994-016 fm -018 zijn geschonken door mevrouw H. de Vries-Gorter, Velp.
T1994-019
T1994-020

Batisten tipdoek met gekleurd tamboereerwerk en blauw 'luster' tipdoek met geplakt
fluwelen rand (flockprint), 1825-1875.
Kmdernachfhemd van wit katoen met ingeweven motieven afgewerkt met zigzagband
en puntjes, ca. 1875.

De nummers Tl994-019 en 020 zijn geschonken door mevrouw E. Veeman-Vijver, Leeuwarden.
T1994-021
T1994-022
T1994-023
Tl 994-024

Meisjesjurk van geruit katoen met smockwerk voorpand en pofmouwtjes, 1955-1960.
Wijde meisjesrok van geruit katoen met opgezette zakken, 1955-1960.
Meisjesblouse of jakje van geel katoen bedrukt met sitspatroon, Oilily, ca. 1990.
Meisjesblouse of jakje van rood tricot pluche afgezet met gebloemd katoen, met asymmetrische sluiting, 1980-1985.

De nummers T1994-021 t/m -024 zijn geschonken door mevrouw S.I.E. Wille-Engelsma, Heerenveen.
Tl994-025
Tl994-026
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Wit katoenen gedenkdoek met afbeeldingen van Leeuwarden en diverse klederdrachten,
gedrukt door A.J.Bruinsma, Leeuwarden, 1836-1840.
Mof van vossebont met geprepareerde kop en staarten, 1900-1950.
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De nummers T1994-025 en -026 zijn geschonken door W.T. Beetstra, Dokkum.
T1994-027
T1994-028
T1994-029
T1994-030
T1994-031
T1994-032
T1994-033
T1994-034
T1994-035

Paar zwarte hoge schoenen of knooplaarsjes, 1900-1925.
Paar zwarte damesschoenen met dubbele band over de wreef, 1920-1930.
Witte kaatsbroek gemaakt van grof linnen, 1900-1950.
Paar zwart wollen polsmofjes met randen van ijzeren kraaltjes, 1890-1910.
Twee zwarte tipdoeken en een zwarte langwerpige katoenen sjaal, 1900-1910.
Zwarte crepe jurk met ingezette delen van transparante crepe met fluweel, 1935-1950.
Zwart mouwloos bloesje met voorpand en opstaande kraag van gebloemde jacquardstof,
ca. 1955.
Gedenkdoek Ter Herinnering aan de Troonsbestijging van Hare Majesteit Koningin
Wilhelmina31 Aug. 898.
Drie voorspelddoeken voor een baby, van wit katoen met kanten tussenzetsel, 18001850.

De nummers T1994-027 t/m -035 zijn geschonken door mevrouw K. Wijma-Huizinga, Marssum.
T1994-036
T1994-037
T1994-038
T1994-039
T1994-040
T1994-041
T1994-042

Zomerhoedje met asymmetrische rand van bruin stro en bol van ajour verwerkt paardehaar, ca. 1929.
Donkerblauwe vilthoed met versierende coupe-naden en plooien met koord tussen bol
en rand, 1930-1934.
Assymmetrische zwart vilten baret met zwarte corsage en voile, ca. 1939.
Dophoedje van zwart haarvilt met imitatiebontrand, asymmetrische strik rechtsachter.
1950-1960.
Beige haarvilt hoedje genaaid van 6 delen met aangeknipte rand, ca. 1960.
Zwart hoedje met vlakke bol met siernaden en omhooggebogen rand, 1960.
Grijsblauwe struisveer, golvend van aan elkaar genaaide veren.

De nummers T1994-036 t/m -042 zijn geschonken door mevrouw J.R.G. Oterdoom, Haren.
T1994-043
T1994-044
Z1994-045
Z1994-046
Z1994-047
Zl 994-048
Z1994-049
Z1994-050
UI 994-051
Jl 994-052
U1994-053
J1994-054
J1994-055
J1994-056
J1994-057
J1994-058
J1994-059
J1994-060

Floddermuts met bol van genopte tule en gepijpte smalle strook van machinaal kloskant,
1900-1925; schenking mevrouw Akke de Jager-Abma, Toppenhuizen.
Beugeltas, alpaca beugel, ajour gezaagd, met 'Oudhollands' motief, aan ketting met tas
van zwart crepe met veelkleurige zijden rand, 1916.
Beugelbeurs, zilveren C-vormige beugel met gegraveerde bloemen en gekleurd zijden
beurs, aan dubbele ketting, 1900-1920.
Zwart leren beursje met goudbeslag en gouden slotje met klaver-3 motief.
Zilveren schaartje met puntbeschermer, gezaagd handvat in griffioenvorm met gegraveerde versiering.
Rond zilveren pepermuntdoosje met gegraveerde vierpas waarin gouden hartvorm, 1869.
Zilveren penhouder en vulpotlood met kapiteelvormig uiteinde (stempel) en gegraveerde decoratie, ca. 1900.
Peervormige reukflacon van geslepen kristal met bol gouden dopje, 1900-1925.
14-karaats gouden zakhorloge met witte wijzerplaat arabische cijfers, aparte secondenwijzer, 1900-1925.
Gouden armband vervaardigd van horlogeketting met platte schakels verbonden door
geribelde tonnetjes, ca. 1925.
14-karaats gouden armbandhorloge met witte wijzerplaat, arabische cijfers, rechthoekige verende schakelband, 1900-1925.
Gouden armband vervaardigd van horlogeketting met platte 8-vormige schakels, dubbelverbonden, 1900-1925.
Rozetvormig zilveren broche, ajour, bezet met 'zeeuwse knoopjes', 1900-1925.
Kralensnoer, glazen kraaltjes, imitatie bloedkoraal, sluiting gouden kapittelstokje, 19251950.
Collier, gefacetteerde granaten kralen met zilveren schakeltjes en kapittelstokje, zeer
donkerrood, lijkt op git, 1900-1925.
Gouden ketting met kapittelstokje, waaraan ovaal zwart medaillon met gouden ster
waarin zaadpareltjes, ca. 1955.
Gouden meisjesring met 4 kleine granaatjes, 1930-1940.
Gouden ring, aan' bovenkant lijkend op 2 ringen, elk met ingezet strass-steentje, ca.
1955.
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J1994-061
T1994-062
Tl994-063
T1994-064
T1994-065
Tl 994-066
Tl 994-067

Gouden ring, met 'egyptische munt' in zetting met krullen, 1955-1960.
Houten doosje met schuiflaadje waarin klosje zwart en wit naaigaren, met tekst op
bovenkant. 1900-1925.
Bijouxdoosof kistje van gefineerd hout met gebogen deksel, waarin alpaca plaatje, idem
rond sleutelgat, gestippeld K.J.T./I873.
Bijouxdoos bekleed met roze-zwart geruite kunstzijde met metalen rand en slotje, ca. 1950.
Sleephouder, metalen klem aan zwart koord, 1900-1915.
Twee rokklemmen, rokverzwaring tijdens het fietsen, met bedrukte vlinder, 1910-1925.
Psalmboek, goud-op-snee, in leer gebonden met gouden monogram T.V. = Trijntje
Vellinga, 1909.

De nummers T1994-044 t/m -067 zijn geschonken door mevrouw Klaske Huisman, Donderen.
T1994-068
T1994-069
T1994-070

Jongenskostuum, effen beige kolbert en tweed plusfours, ca. 1950.
Grijs jongenskostuum, kolbert met plusfours, ca. 1950.
Tweed jongenskolbertje.

De nummers Tl994-068 t/m -070 zijn geschonken door J. Albada Jelgersma, Bolsward.
T1995-001
T1995-002
T1995-003
Tl 995-004
T1995-005
Tl 995-006
T1995-007
T1995-008
T1995-009
Tl 995-010
T1995-011
Tl 995-012
T1995-013
T1995-014
Tl 995-015
T1995-016
T1995-017
Tl995-018
Tl995-019
T1995-020
T1995-021
Tl 995-022
T1995-023
T1995-024
Tl995-025
Tl995-026
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'Charleston'jurk van zwart satijn, lijf en losse rokflappen versierd met goudkleurig borduursel en kraaltjes, ca. 1926-1928.
Sluikvallende avondjapon van steenrode crepezijde met vlindermouwen, 1930-1940.
Namiddagjapon van roestrode reliefstof met hoge pofmouw, ca. 1937.
Namiddagjapon van zwarte crepezijde met bolero van bedrukte zijde, zwart met witte
randen, 1935-1940.
"New look' namiddagjapon met cirkelrok en driekwart mouw, van zwarte kunstzijde met
ijl wit bloempatroon, 1950-1955.
'New look' avondjapon met zeer wijde rok, smalle schouderbandjes en bolero van goudkleurig satijn met grijs flockprim plantmotief, 1954.
Geklede rechte japon met bolero van stevig goudkleurig lurex tricot, 1964-1970.
Paar goudkleurige damesschoenen met hoge hakken met slangeleer decoratie, ca. 1954.
Paar zilverkleurige avondsandalen met blokhak en gesloten hiel, 1935-1950.
Groen-wit-zwart geruit kostuum van taftzijde, afgezet met zwart, losse queue ontbreekt,
1874-1875.
Beige jurk van chiffon met velours bloemmotieven, lage taille, puntig rokpand middenvoor, lange mouwen; strassgespjes bij ceintuur en mouwen, 1929-1930.
Zwart zijden crepe-georgette mouwloze jurk met verlaagde taille, afgezet met fluweelband en floraal wol- en lintborduursel, ca. 1928.
Zwart crêpe-de-chine bloemetjesjurk in prinsesselijn met rosé en zwart crêpe georgette
befje en kraag; bijpassend visiteschortje, 1935-1940.
Paarse middagjapon van crêpesatijn met gedrapeerd voorpand en lange mouwen, 19351940.
Zwarte japon met lange mouwen en asymmetrische voorsluiting met 8 grote zwart-witte
knopen; hierbij lang vest met klokkende mouwtjes, 1930-1935.
Mouwloze jurk met lage taille van blauwgroen en rosé bedrukte shantung, 1925-1928.
Japon van zwarte crêpesatijn met lange mouwen en opengewerkte randen, 1935-1940.
Sluike avondjapon van koper-lamé in keperbinding, met zwarte tule rugpand, 19351940.
Klokkende avondjapon van zwarte crêpe-de-chine met lijfje van kant met applicaties
met koperdraad-lamé, bijpassende kanten bolero met applicaties, 1935-1940.
Zwart kanten avondjapon met lange mouwen en matrozenkraag en in punten aangezette klokkende rok met tule strook, 1935-1940.
Avondjurk van roze changeant taftzijde met brede gedrapeerde kraag en sjerp, 19551960.
Strapless avondjurk van loodgrijs satijn met zwart kanten overjurk en stola, 1950-1955.
Bloemetjesjurk met korte pofmouwtjes en sluikvallende rok met plooien in voorpand,
1937-1947.
Onderrok van grove witte tule met veel gerende rokbaántjes, 1950-1960.
Zwarte stola van machinaal kant met geometrische randen en bloemmotieven, 1930-1960.
Zwarte wollen omslagdoek met ingeweven rand en strooimotiefjes, kasjmierachtig,
1880-1920.
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T1995-027
T1995-028
Tl 995-029
T1995-030
T1995-031
T1995-032
T1995-033
T1995-034

Paar zeemleren lange dames-handschoenen met polssplit, 1950-1960.
Paar nylon-tricot lange handschoenen met tule mouwdeel met reliëfnoppen, crèmekleur,
1950-1960.
Kookmuts van dun wit katoen met gerimpelde bol en omgeslagen rand voor, 1920-1940.
Mutsje bestaand uit bedrukt zijden haarband met filetgeknoopte bol, 1935-1945.
Hoed van blauw gevlochten nylonband met willekeurig kronkelend reliëfpatroon. 19601965.
Paar bruine leren veterlaarsjes, 1890-1920.
Paar bruine leren sandalen met houten zool, 1940-1948.
Reclame-droogdoek bedrukt met een Doggersbankspel uit 1782, ca. 1960-1965.

De nummers T1995-001 t/m 034 zijn afkomstig van een anonieme schenker.
T1995-035
T1995-036
T1995-037
T1995-038
T1995-039
T1995-040
Tl 995-041

Doopkleed van crèmekleurig damast met zijden kloskant afgezet, 1740-1775.
Paar mouwtjes van geborduurd neteldoek met kloskant strook, gevoerd met ribszijde,
1740-1775.
Vierkante neteldoek doopsluier, anderhalve zijde afgezet met fijn kloskant, de andere
zijden geschulpt, 1740-1775.
Doopjurk van batist met bloemmotieven in Frans borduurwerk, afgezet met kloskant,
1840-1850.
Dooponderjurk van roomkleurig crêpesatijn met parelmoer knoopjes, 1930-1950.
Drie doopmutsjes resp, ca: 1840, 1900, 1940, gebruikt bij doopjurk nr T.1995-038,
1840-1940.
Satijnen doopkussen overtrokken met tule met geapplikeerde bloemranken, 1900-1910.

De nummers T1995-035 t/m -041 zijn geschonken door J.H.Beucker Andreae, Indijk.
Dl995-042
T1995-043
T1995-044

Kristallen reukflacon, druppelvorm, met gouden stopje bekroond met fazant aan kettinkje aan gouden 'kraag', 1860-1900; schenking drs. P.M. Luca, Doorwerth.
Meisjeshoedje van bruin stroband met platte bol en omhooggekralde rand, 1875.
Meisjesrouwhoedje van zwart stroband, met satijnen rand langs gezichtzijde, 18751900.

De nummers Tl995-043 en -044 zijn geschonken door mevrouw T. de Boer, Leeuwarden.
Z1995-045
Zl 995-046
D1995-047

Beugeltas met gegoten en gezaagde zilveren beugel met ketting en zwart fluwelen tas
met kwast onderaan, 1918.
Beugelbeurs met gegraveerde en gezaagde zilveren beugel en transparante kralen beurs,
1884.
Bijbeltje gebonden in zwart leer met gouden slotje.

De nummers T1995-045 t/m -047 zijn geschonken door mevrouw J. Maat-Kloosterman, Sneek.
J1995-048
Z1995-049

Drie-rijig collier van gitten met zilveren slot met haarwerk en initialen MP, 1850-1900.
Legaat Jacoba van der Veen, Appelscha.
Gegoten en gezaagde zilveren tasbeugel met haak, met katoenen tas, origineel leer.
Legaat Jacoba van der Veen, Appelscha.

T1995-050

Merkletterlap met rood garen op stramien met randen en een alfabet gemerkt T. Bakker,
Langweer, 1932.
T1995-051
Merkletterlap met oude motieven op linnen gemerkt T.S. Bakker, 1980-1981.
T1995-052
Merkletterlap met oude motieven op linnen gemerkt T.S.B, 1982.
T1995-053
Borduurstuk met tekst: 'bij het concert des levens krijgt niemand een program', 19751985.
T1995-054/58 Diverse borduurstukken met naturalistische afbeeldingen van planten en vogels, 19721985.
De nummers 050 t/m 058 zijn geschonken door mevrouw H. Huizinga, Heerenveen.
Tl995-059

Vaandel van roze erl groene zijde met goudpassement van Ons Genoegen Leeuwarden,
XXIII Dec. MDCCCLXXIII, 1898-1925; schenking M. Radsma, Harlingen.
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T1995-060

Schortje van grijs gestreept katoen met randen tamboereerwerk in zwart met wit, 18751925; depotvondst.
XI995-061
Twee ocarina's van zwart geverfde klei met goudkleurige accenten, één piccola; schenking mevrouw J.H. Hoogterp-Kreger, Leeuwarden.
Z1995-062
Zilveren vingerhoed zonder top of naairing, met randje rennende dieren; schenking
mevrouw G.A. Meindersma-Borgesius, Renkum.
T1995-063
Proefstuk breien, poppecape met verkorte toeren van wit katoen, 1908.
T1995-064/67 Diverse proefstukjes breiwerk, broekjes, mutsjes etc, 1908.
T1995-068
Twee popperokjes, A van grijsgroen flanel, B van witte ajourstof met rood-wit randje,
1908.
T1995-069
Poppeschort of boezelaar van rood-wit gestreept katoen met schouderkapjes, 1908.
T1995-070
Poppemutsje van blauw-wit pied-de-poule, afgewerkt met kantje, 1908.
T1995-071/074Diverse proefstukken breiwerk, maaslappen en sokken, hemdje. kousebandjes etc,
1919.
T1995-075/076 Proefstukken naaiwerk, o.a. voorspanzak, handgenaaid van wit katoen, initialen MS,
1919.
T1995-077
Doos met proefstukken technieken voor het behalen van akte K; opvallend door de vele
dezelfde voorbeelden, 1928.
Tl995-078
Sloop van wit/rood gestreept, en peluwsloop van rood/blauw/wit geruit katoen, 18501925.
Tl995-079
Linnen kussensloop met goudbruin kruissteekborduursel, ID 1846.
Tl995-081
Drie slopen met grote initialen aan weerszijden bloempot in steel- en kettingsteek, 18621867.
Tl995-082
Tas, zgn. barch van ongebleekt linnen afgewerkt met rood wollen tresband, met rood
kruissteekborduursel, 1900-1940.
T1995-083
Twee dunne wollenkeper sjaals bedrukt met kasjmiermotief, oranje op donkere ondergrond, 1920-1930.
T1995-084
Zwart-wit geruit zijden mannesjaal met ingeweven randen, 1850-1900.
T1995-085
Mouwloos kort lijfje van bruin katoen bedrukt met bloemetjes, Biedermeier, 1825-1840.
De nummers T1995-063 t/m -085 zijn geschonken door mevrouw M. Zwierstra-Sinnema, Emmen.
T1995-086
T1995-087
T1995-088
T1995-089
J1995-090
T1995-091
T1995-092
T1995-093
T1995-094
T1995-095
T1995-096
T1995-097

Wiegedekentje van lapjeswerk, in het midden stervorm, in rechte lijnen doorgepit op
bedrukt katoenen achterkant, 1800-1830; schenking mevrouw J.T. Heijers-Huizenga,
Leiden.
Omslagdoek van zwart zijden satijn met ingeweven ruitpatroon en geknoopte franje,
1885-1910; schenking mevrouw J.T. Heijers-Huizenga, Leiden.
Vrouwemuts van linnen met zwart zijden bloempot en vogelmotieven geborduurd,
1790-1800; schenking P.G. van Dijk, Giekerk.
Wit katoenen nachthemd afgezet met fraai machinaal ajourborduursel, 1920-1960;
schenking mevrouw G. Wijmenga-van Dijk, St.Annaparochie.
Ovale gouden broche van cantillewerk met aanhangsels, met gestampte bladmotieven en
draadwerk hoorn-des-overvloeds en bloemetjes, 1860-1860; schenking mevrouw C.J.
Greaves-van Mameren, Den Haag.
Ragfijne zwart zijden gebreide omslagdoek in ajour zigzagpatroon, met franje, 1880-1900.
Wit katoenen onderrok met heupstuk en met handgemaakte broderiestrook, 1880-1910.
Doopkleed vervaardigd van twee vierkante fichu's afgewerkt met valenciennes-kant,
1790-1900.
Hemdje van fijn wit katoen afgewerkt met kloskantje, 1925-1950.
Twee pronksloopjes en laken voor wieg, afgewerkt met machinaal kloskant, 1925-1960.
Pronksloopje en laken voor wieg, met machinaal broderie en kloskant, 1920-1940.
Onderrok gemaakt van een oud traditioneel lang hemd, vermaakt in WO II? 1850-1950.

De nummers T1995-091 l/m -097 zijn geschonken door de familie Reitsma, Leeuwarden.
T1995-098
T1995-099
T1995-100
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Blouse met grote kraag en pofbroek, steenrood met zwart, stijl 'barok', ontwerp Hwie
Lan, Leeuwarden, 1983.
Brisé-waaier van ivoor, dekblad met gesneden bloempatroon en gladde benen, 18501900.
Vouwwaaier met bleekroze bamboe benen met zilveren decoratie en waaierblad met
witte veertjes, 1920-1930.
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Tl 995-101
T1995-102
T1995-103
T1995-104
T1995-105

Blouse van zwart satijn met witte bef, afgezet met borduurwerk en franje langs de kimonomouwen, 1915-1920.
Zijden hemdbroekje of 'combineetje' met een randje tule langs de pijpen, 1920-1930.
Zijden hemdje of nachthemdje met ingeweven bloempatroon en satijnapplikatie, 19201930.
Twee witte charmeuse nachthemden, A met bloem applicatie, B met ingebreide strepen,
1930-1940.
Twee dienstbodeschorten van wit katoen afgewekt met kantje, 1920-1940.

De nummers T1995-098 t/m -105 zijn afkomstig van een anonieme schenker.
T1995-I06
T1995-107
T1995-108
T1995-109
T1995-110
T1995-111
T1995-112
Tl 995-113
Tl995-114
T1995-115
T1995-116
T1995-117
T1995-118
T1995-119

Witte nylon blouse met korte mouwen, beige kruissteekranden en zilveren knopen,
1945-1955.
Bruin fluwelen tasje of pong met draagkoord door messing ringetjes, 1880-1920.
Veelkleurig gestreept zijden 'knupdoekje' met geruite rand en franje, 1850-1890.
Drie smalle zijden siersjaaltjes met franje, 1850-1890.
Wijde meisjesonderrok van wit gestreept katoen met broderie rand, 1870-1910.
Kinderborstrok gebreid van wit katoen met lange mouwen en wijde hals, 1800-1900.
Kinderkroplapje van wit batist met ingeweven ruitje, broderie langs hals, 1800-1900.
Babyslab van wit katoem met geborduurd randje met boer en boerin met kleinvee, 19501965.
Babyjasje en mutsje van batist met ingeweven cirkeltjes met borduurwerk, gedragen
door jongen, 1910-1920.
Paar wit katoenen lange kinderkousen met parelmoer knoop, 1920-1930.
Zwart wollen kapertje voor op het hoofd, zonder schouderstuk, met kinbanden, 18901910.
Schort van zwart luster afgewerkt met zijden satijn, versierd met knopen, 1915-1930.
Drie paar zijden en fil d'écosse kousen, resp.blauw, beige en huidkleur, 1920-1940.
Wit katoenen overhemd met dubbele manchetten en twee losse boorden, 1920-1960.

De nummers T1995-106 t/m -119 zijn afkomstig van een anonieme schenker en waren reeds eerder binnengekomen.
T1995-120
T1995-121
T1995-122
T1995-123
Tl 995-124
T1995-125
T1995-126

Twee zwarte hoedjes gevlochten van resp. paardehaar en kunststof raffia, 1920-1965;
schenking N.N. reeds eerder binnengekomen.
Groen met geel livrei-kostuum voor huisknecht met ingenaaide vestpandjes, 1900-1960.
Groen met gele koetsiersjas met valse zakkleppen, 1919.
Livrei-jas van groen laken met horizontale biezen van goudgalon, 1900-1940.
Gehaakte zwart wollen kaper met binnenmuts en schouderkraag, 1900.
Gebreide zwart wollen bef, 1900-1940.
Gebreide zwart wollen voorspanzak, 1900-1940.

De nummers T1995-121 t/m -126 zijn afkomstig van een anonieme schenker.
T1995-127
T1995-128
T1995-129
T1995-130

Zwarte jurk met schootje afgewerkt met goudkleurig zigzagband, vermoedelijk gedragen als trouwjurk, 1935-1940; schenking mevrouw F. Kuik, Leeuwarden.
Zwarte jas voor pop, 1920-1930; depotvondst.
Stropdas ontworpen voor de provinsje Fryslân, 1995; schenking aan de werknemers,
provinsje Fryslân.
Vijf lappen lichtblauwe atlassatijn, vrijwel complete robe-à-la-française, 1750-1775;
bruikleen mevrouw CJ. Wever, Leeuwarden.
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Aanwinsten archeologie 1994
De aankoop van een grote collectie metaalvondsten (o.a.
750 fibulae uit Friese terpen, en 17 fragmenten van de
'koningsfibula' van Wijnaldum, van collectioneur J.
Zijlstra (Leeuwarden) werd uitvoerig beschreven in het
Fries Museumbulletin van september 1994.
Leeuwarden. A. Postma (Leeuwarden) schonk terpvondsten, door hem verzameld uit terprestant Taniaburg
benoorden de stad waaronder schervenmateriaal en een
voor Friesland uiterst zeldzame bronzen Latene fibula
uit omstreeks 150-50 voor Chr. Vergelijkbare tegenhangers in het terpengebied zijn slechts bekend uit Hitzum
en Ezinge in Groningen.

Bronzen buste van Bacchus, gevonden
in terp bij Hyiaard. Hoogte 5,8 cm

Littenseradeel. J.S. Hilarides (Leeuwarden) schonk een
gave twee-orenpot (2de-eeuws) afkomstig uit rond 1920
in-afgraving-zijnde terp 'De oude Berg' bij Itens.
Wytze Fopma (Hyiaard) schonk het Fries Museum een
onlangs door hem opgepiepte bronzen buste van
Bacchus, afkomstig uit terpgrond bij zijn woonplaats;
hij ontving als blijk van dank een replica in kunsthars,
vervaardigd door Museumtechnische Werken in
Groningen (zie Fries Museumbulletin december 1994).
Naar aanleiding van geplande huizenbouw op oud terprestant Stapert, de Súdhoeke bij Wommels werd via de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek de
mogelijkheid gecreëerd voor noodonderzoek in de terpzool; fraai versierd en deels nog puntgaaf aardewerk
(het zg Ruinen-Wommels I en II type) uit de midden en
vroege ijzertijd kon worden geborgen in een tweetal
onderzoekscampagnes, uitgevoerd door medewerkers
van het Archeologisch Centrum in Groningen en leden
van het Argeologysk Wurkferban van de Fryske
Akademy.
Menaldumadeel. O. Harmsma (Herbaijum) meldde twee
interessante vondsten uit Hatsum II; naast een bronzen
haantje (Romeinse tijd zie Fries Museumbulletin september) het boven-fragment van een zilveren, vergulde
6de-eeuwse Domburgfibula.
Ooststellingwerf. B. Helmig (Haule) stelde een door
hem gevonden geslepen bijlsnedefragment van
Helgolandvuursteen (Trechterbekertijd) beschikbaar
voor opname in de vaste presentatie.

ISÈfe
Bovenfragment van zilveren, vergulde 6de-eeuwse Domburgfibula uit
terp Hatsum II bij Dronrijp. Lengte
nog 3,4 cm
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Het Fries Museum kocht een gedeelte van de vuursteencollectie aan van de amateur-archeoloog Willem van der
Poel uit Oosterwolde, speciaal die onderdelen van zijn
collectie die in Friesland zijn gevonden. Belangrijke
voorwerpen in deze collectie zijn een klingmes van de
Enkelgrafcultuur, enkele zg. hunebedspitsen van de
Trechterbekercultuur, een groot aantal spitsen en pijlpunten uit de Nieuwe Steentijd en Bronstijd en een fragment van een zeldzaam type vuurstenen sikkel uit het
begin van de Ijzertijd. De collectie zal in 1995 nader
worden geïnventariseerd door de vuursteenwerkgroep
van de Fryske Akademy in samenwerking met het Fries
Museum.
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Terschelling. Ir. K. Ruige droeg een 18-tal slibtegels aan het museum over. door hem bewaard tijdens
kerkrestauratie van de NH kerk te Hoorn in 1963-1969; In het Fries Museumbulletin van september
beschreef A. Jager (Leeuwarden) de collectie.
Tytsjerksteradiel. Sumar. Tijdens aanleg rondweg trof J.K. Boschker middeleeuwse grondsporen aan in
de vorm van paalkuilen van een boerderij alsmede een rijk van schervenmateriaal voorziene ovenplaats.
Archeoloog A. Jager en vervolgens een groep vrijwilligers bijeengeroepen door K.R. Henstra van het
Streekmuseum in Bergum rondden het onderzoek verder af in samenspraak met het Archeologisch
Centrum in Groningen. Momenteel wordt het vondstmateriaal in Burgum verder gereinigd, gesorteerd
en deels gerestaureerd.
Weststellingwerf. H. de Jong attendeerde het Museum op vondst van een mogelijke vuistbijl in bezit bij
de heer J. Bakker (Oldeholtpade); de fraaie vuistbijl, ca. tien jaar geleden bij Oldeholtwolde opgeraapt
in een gediepploegd perceel met veel keizand, is inmiddels voor studie naar het Archeologisch Centrum
geweest waar D. Stapert het onderzoek verrichtte. Na Wijnjeterp en Elahuizen is dit de derde tot nu toe
bekende vuistbijl in Friesland gevonden.

Aanwinsten numismatiek 1994 en 1995
1994
11387
11388
11389
11390
11391
11392
11393
11394
11395
11396

Zilveren penning 1985, elfstedentochtwinnaar Evert van Benthem, met waarde-aanduiding: Ien Fryske sulveren rider.
idem 1977, 10-jarig bestaan Nierstichting, uitgifte nummer AO302.
idem 1980, kroning koningin Beatrix.
idem 1980, abdicatie en inhuldiging van resp. koningin Juliana en koniningin Beatrix.
idem 1980. koningin Wilhelmina 100 jaar geleden geboren.
idem 1987, 50-jarig huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard.
idem 1978. 30-jarig regeringsjubileum koningin Juliana.
idem 1984, herdenking aanvaarding gouverneurschap van Friesland door Willem
Lodewijk van Nassau in 1584. met waarde-aanduiding; 29 stuivers.
idem z.j., betr. Ernst Casimir van Nassau.
idem 1985. Leeuwarden 700 jaar stad, met waarde-aanduiding: 40 daalders.

De nummers 11387 t/m 11396 zijn geschonken door mevr. Laskewitz. Leeuwarden.
11397
11398
11399
11400
11401
1140211430
11431

Insigne van verguld zilver en blauw email aan blauw-wit lint, met opschriften: OudLid/No. 58 district/Inner Wheel. Geschenk erven A. Cath-Bouman, Leeuwarden.
Bronzen penning 1993, 10-jarig bestaan Numismatische Kring Friesland Mr. JAcob
Dirks, geschenk Numismatische Kring Friesland Mr. Jacob Dirks.
Penning 1994 van de Vereniging voor Penningkunst, met titel 'Een hommage aan
Andreas Copier', geschenk G. Elzinga, Goutum.
Zilveren medaille 1903, inzending van een tilbury op de landbouw- en pluimveetentoonstelling te Bolsward, geschenk H. Semplonius-de Vries, Stiens.
Koperen penning 1831 met opschrift: EERPRYS DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT
VAN'T ALGEMEEN/AAN HAIJE SJOERDS HENSTRA DEN 9DEN AUGUSTUS/VOOR EDE1MOEDIGE DADEN, geschenk PA. Hainje. Leeuwarden.
Collectie van 28 zilveren medailles en 1 koperen betr. reciteren,
gewonnen tussen 1910 en 1925 door Johan van der Veer, Sneek 31-5-1879/9-11-1936,
geschenk door P. van der Veer en A. Smink, Leeuwarden
Zilveren 10-gulden 1994, 50-jarig bestaan Benelux, aankoop.

1995
11432
11433
11434

Zilveren 50-gulden 1995, herdenking bevrijding 1945-1995. Aankoop.
Bronzen penning 1995 van de Vereniging voor Penningkunst, met titel '50 jaar
Bevrijding', door Hanneke Mols-van Gooi. Geschenk G. Elzinga, Goutum.
Holland; halve gouden rijder 1607. Uit schatvondst Serooskerke 1966. Bruikleen
Wassenberg-Clarijs-Fontein Stichting, Leeuwarden.
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11435
11436
11437
11438
11439
11440
11441
11442
11443
11444
11445
11446
11447
11448
11449
11450

Friesland; gouden dukaat 1615. Uit schatvondst Serooskerke-1966. Bruikleen idem.
Koperen penning 1900, herdenking van de Nederlandse geschiedenis ter zee, door J.C.
Wienecke. Bruikleen idem.
Koperen penning 1903, Jacobus van Lobehorst rijksbouwkundige bij het departement
van B.Z. 1878-1903, door J.C. Wienecke. Bruikleen idem.
Koperen plaquette 1906, Sietske Wienecke geb. Abrahams op 64 jarige leeftijd, door
J.C. Wienecke. Bruikleen idem.
Gebruneerde koperen plaquette 1907, Anthon Begeer 'tot aandenken onzer vriendschappelijke samenwerking', door J.C. Wienecke. Bruikleen idem.
Zilveren medaille met draagoog, betr. tennismatch Drachten 8 aug. 1909. Bruikleen
idem.
idem, betr. tennismatch Kollum-Drachten 30 aug. 1910. Bruikleen idem.
idem, betr. schermsport met opschrift: Ie prijs floret 10-3-' 17, A. Wassenbergh.
Bruikleen idem.
Koperen medaille met draagoog, betr. tennis met opschrift: 'Hurry Up' Ie prijs heeren
doublé juni 1918. Bruikleen idem.
idem, betr. kogelslingeren 1921. Bruikleen idem.
Zilveren erepenning van Stad en Lande van Gooiland, op naam van Mr. F. Fontein 284-1979. Bruikleen idem.
Koperen medaille met draagoog, betr. schaatstoertocht van de Kortenhoefse IJsclub 191-1980. Bruikleen idem.
Koperen penning 1993, op het 2de eeuwfeest der oprichting van rijdende artillerie in
Nederland, door Begeer. Bruikleen idem.
Zilveren medaille met draagoog z.j., betr. pluimvee aangeboden door Mr. D.Z. v. Duyl,
Leeuwarden. Bruikleen idem.
Utrecht, zilveren daalder van 30 stuiver 1685. Geschenk mevr. A. Nijdam, Gorredijk.
Zweden, koperen ore 1740-1749, gevonden te Lippenhuizen gemeente Opsterland.
Geschenk idem.

Aanwinsten Verzetsmuseum 1994 en 1995
In 1994 werden in de collectie van het Verzetsmuseum 499 aanwinsten bijgeschreven die door 75 personen of instellingen aan het museum waren geschonken. In 1995 bedroegen die aantallen respectievelijk 1268 aanwinsten van 147 personen of instellingen. Verreweg het grootste deel hiervan bestond uit
papier: boeken, kranten (legaal en illegaal), foto's, documenten, affiches, dagboeken, vlugschriften, tijdschriften etc. Andere veel voorkomende zaken zijn: tegeltjes, hulzen, medailles en penningen, kledingstukken, wapens, huishoudelijke artikelen.
Bijzondere aanwinsten in 1994
Collectie van het voormalige Bleekershus in Drachten. Hun verdwaalde 'plukje' Tweede Wereldoorlog
is in het Verzetsmuseum terechtgekomen door de herinrichting/verhuizing en daarmee samenhangende
stroomlijning van de verzameling. Er zat een speciaal model Russische helm bij, materiaal uit een
Jappenkamp, en serviesgoed van de Arbeidsdienst.
Filmpje, 8 mm z/w van tandarts Rodenburg, met ondermeer het enige bekende filmfragment over een
joods gezin dat door Nederlandse politie uit huis begeleid wordt naar de deportatietrein.
Op 15 april integratiegeschenk Fries Museum: litho Armando, Het Geweer, ges. en ged. 1989.
Bijzondere aanwinsten 1995:
Collectie Hepkema, Willemskade Leeuwarden. Deze omvat in totaal zo'n 200 nummers, veelal boeken
en dokumenten maar ook een elastolin-figuurtje van Hitler met beweegbare rechterarm, betaalmiddelen
en wandborden.
Orginele VN-blauwhelm voor vaste opstelling; afkomstig van het Defensie Voorlichtingscentrum.
Veel materiaal dat samenhangt met 50 jaar vrij. Video's, dassen, pennen en potloden, penningen en een
schaalmodel van de '1 voor allen trein' die op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei door
Nederland reed. Het model is een geschenk van de Gemeente Leeuwarden.
De Vrienden van het Verzetsmuseum Friesland schonken een originele celdeur uit het Huis van Bewaring
in Leeuwarden. De deur is is het hoofdonderdeel van de vitrine over de Overval op 8 december 1944.
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