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Redactioneel 

Door de Europese eenwording en ook door de vele asielzoekers die in 
Europa heden ten dage een toevlucht zoeken is multiculturalisme een bepa
lende trek van de tegenwoordige samenleving geworden. Niet alleen in de 
publieke opinie, maar ook in de Vaderlandse Geschiedenis laat dit thema 
zijn sporen na. Wie de lijsten met historische publicaties over de afgelopen 
jaren naslaat zal zien dat immigratie en emigratie steeds vaker het onder
werp van onderzoek zijn. 

Friesland speelt hierin op een wat paradoxale manier ook een rol. Het 
jaar 2000 was hier het jaar van de emigranten die ter gelegenheid van de 
manifestatie Simmer 2000 terugkeerden. Hoewel ook in Friesland tegen
woordig tal van asielzoekerscentra zijn verrezen en de immigranten er bin
nenstromen, is het overheersende beeld van de Friese geschiedenis merk
waardig genoeg dat van een zeer stabiele samenleving waaruit sinds de 
tweede helft van de negentiende eeuw zeer velen emigreerden, maar waarin 
de immigrant een zeldzaamheid was. Hopt dit beeld? En is het terecht dat de 
Friese geschiedschrijving - denk bijvoorbeeld aan Hylke Speerstra's It wrede 
paradys- zich voornamelijk richt op de Friese emigrant? 

Toen de redactie uit de pers vernam dat door een groep Groningse medi
ci en genetici onderzoek werd verricht naar de 'genen' van de Friezen en dat 
daarbij de voorondersteling werd gehanteerd, dat deze Friezen al honderden 
zo niet duizenden jaren lang een soort van demografisch reservaat vormden, 
heeft zij daarom een tweetal deskundige auteurs gevraagd om de juistheid 
van die veronderstelling eens nader te toetsen. Hoe stabiel was de bevolking 
van Friesland in het verleden nu werkelijk? 

Uit de bijdrage van de archeoloog Taayke blijkt nu dat zeker niet kan wor
den volgehouden dat de tegenwoordige Friezen nog 'bloedverwant' zijn met 
de Friezen uit de tijd van de vaak in dit verband aangehaalde klassieke 
auteurs Plinius en Tacitus. De gehele bevolking van Friesland, oftewel 'Frisia' 
zoals het toen heette, blijkt in de vierde en vijfde eeuw te zijn weggetrokken 
en te zijn 'vervangen' door immigranten van elders. 

Schroor heeft tot onderwerp van zijn overzichtsartikel gekozen de mobi
liteit vanaf deze integrale volksverhuizing tot de dag van vandaag. Het blijkt 
dat Friesland tot 1800 - niet alleen extern, maar ook intern - een dynamische 
handelseconomie kende en dat een van de belangrijkere kenmerken daarvan 
ook een eeuwenlange stroom van immigranten uit alle windstreken was. Pas 
in de loop van de negentiende eeuw werd de provincie tot expulsiegebied. Er 
kan dus met andere woorden geen sprake van zijn - zoals de DNA-deskundi-
gen menen - dat in Friesland iets van een typisch 'Fries' genoom zou zijn 
blijven bestaan. 
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Voor het overige bestaat de inhoud van deze Vrije Fries uit een aantal losse 
artikelen en beschouwingen. Blij zijn we met het essay van Huub Mous, en 
wel omdat wij als redactie menen dat ook de hedendaagse kunst en cultuur 
in Friesland in ons blad een plaats heeft. Op een persoonlijke manier, maar 
daardoor kenmerkt zich ook het goede essay, problematiseert Mous de 
tegenwoordige identiteit van Friesland en de beleving daarvan. 

De bijdrage van wijlen Dr. Herre Halbertsma (1920-1998) handelt niet 
alleen over de merkwaardige figuur Nanne Ottema, verzamelaar en oprichter 
van het keramiekmuseum "Het Princessehof", maar ook over de manier 
waarop vooral in de jaren veertig en vijftig het Fries Genootschap en de 
museumwereld in Friesland werkten. 

Vanuit een andere Friese instelling, namelijk de Provinsjale Biblioteek fan 
Fryslân, komt de bijdrage van M.H.H. Engels over Erasmiana. Eens te meer 
wordt duidelijk hoe bijzonder deze bibliotheek als bewaarplaats niet alleen 
van Fries, maar ook van Europees literair erfgoed mag heten. 

In Derk Jansens artikel worden drie generaties van het Friese dominees
geslacht Thoden van Velzen gevolgd. Opmerkelijk, hoe grootvader, vader en 
ook zoon Thoden van Velzen alle drie theologisch gezien een aparte positie 
in het theologisch spectrum van hun tijd innamen. Men kan hen tot op zeke
re hoogte beschouwen als voorlopers van tegenwoordige New Agers. 

Verder staan in dit nummer twee bronnenuitgaven opgenomen. Voorzien 
van een lange inleiding publiceert Hellinga gegevens over leningen van 
Friezen aan de overheid ten tijde van de zestiende-eeuwse Opstand. Het 
waardevolle aan deze bron is dat ze zo mooi laat zien, dat er in deze tijd niet 
alleen, zoals vaak wél wordt gedacht, sprake was van een puur ideologische, 
maar ook van financiële betrokkenheid van de burger bij de overheid; met 
alle gevolgen vandien. 

Jensma geeft een van de laatste teksten van Joost Hiddes Halbertsma uit. 
Eens te meer blijkt hoe een bijzonder schrijver deze oudste van de bruorren 
Halbertsma was en hoe - bij alle woelgeesterige springerigheid die hem ken
merkte - in zijn schrijverschap toch een grote mate van continuïteit en con
sistentie kan worden opgemerkt. 

Mogelijk ziet de lezer tenslotte de 'Archeologische kroniek' van Bos en De 
Langen als een verplicht nummer. Immers al sinds jaar en dag wordt ieder 
jaar deze lijst van bijzondere vondsten opgenomen. Als redactie willen we er 
op wijzen, hoe deze kroniek niet alleen maar waarde heeft als overzicht van 
wat er in het afgelopen jaar allemaal uit de Friese bodem te voorschijn 
kwam, maar dat ze de lezer en passant ook een uitstekend beeld geeft van de 
manier waarop de tegenwoordige archeologie werkt en welke vragen ze stelt. 

De redactie 



Onder Franken en Saksen 
Friesland, in de laat-Romeinse tijd 

ERNST TAAYKE 

Inleiding 

Het succes van Asterix1 en Obelix berust in de eerste plaats op geestig teken
werk, maar onderhuids speelt ook mee dat de strip de lezer de mogelijkheid 
geeft zich te vereenzelvigen met de beide helden en hun vrienden. Het liefst 
zou je je bij dat groepje innemende woestelingen voegen dat zich in een 
gehucht aan de kust op krachtige wijze weet te onttrekken aan het Romeinse 
juk. 

Zo'n wens kan natuurlijk psychologisch geduid worden: de lezers zijn 
kinderen met almachtsfantasieën, de Romeinen staan voor hun opvoeders. 
Maar waar de striphelden slagen, omdat zij uit één stuk zijn en geen ontwik
keling doormaken, falen de lezers. Zij gaan de weg van alle vlees, geven stuk
je bij beetje toe en eindigen als keurig aangepaste burgers, ouders die nog af 
en toe een stripboek openslaan. 

De neiging tot identificatie zit diep in ons en is niet gebonden aan plaats 
en tijd. Zo kun je ook een warm gevoel krijgen bij de verrichtingen van per
sonen in een ver verleden, enkel en alleen omdat zij leefden op de plek waar 
wij nu wonen. Ons verleden straalt op ons af en omgekeerd willen wij dat het 
verleden blinkt: wij stammen af van trotse lieden die woonden op een reepje 
grond langs de zee, bevochten op diezelfde zee en die zich succesvol te weer 
stelden tegen, ook weer, de Romeinen.2 

Maar hebben wij meer dan alleen een gevoelsmatige band met die oude 
geweldenaren? Het kan zijn dat een enkeling onder ons in rechte lijn afstamt 
van de bewoners van het vroegmiddeleeuwse, gouddoorstikte Westergo, 
maar zouden er mensen zijn die erfelijk materiaal uit de eeuwen vóór de 
Volksverhuizingen met zich meedragen? 

Ik heb wel eens de aanduiding 'homeopathische verdunning' in de mond 
genomen om aan te geven dat ik een dergelijk genetisch behoud van een 
inheems-Romeinse of nog oudere bevolkingsgroep zeer sterk betwijfel. De 
uitkomsten van mijn aardewerkonderzoek wezen immers op een zeer sterke 
ontvolking. Destijds zag ik een combinatie van wateroverlast en politieke 
onrust als belangrijkste achterliggende krachten.3 Verlegging van mijn werk
terrein naar midden-Nederland waardoor ik deze roerige tijd vanuit een wat 
ruimer perspectief ben gaan bekijken en de uitkomsten van ander onder
zoek kunnen dit beeld alleen maar bevestigen.4 Ik hoop dit in de volgende 
bladzijden te kunnen toelichten.5 

DE VRIJE ERIES 80 (2000) 9-28 
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Het Friese gebied tot 300 AD 

In Friesland en Groningen hebben zo'n anderhalf duizend terpen en wierden 
gelegen, een aantal dat er op lijkt te wijzen dat de aanpassing aan ondijkse 
omstandigheden goed geslaagd mag heten. Toch zegt zo'n totaal niet zoveel; 
pas als we een idee hebben van de cijfers door de eeuwen heen kunnen we 
iets zeggen over de mate van succes. 

In de praktijk valt een nadere bepaling niet mee. We zijn aangewezen op 
daterende vondsten, voornamelijk aardewerk en metalen voorwerpen, maar 
die blijken nogal onevenwichtig verdeeld: uit sommige terpen zijn tien
duizenden vondsten geborgen, uit de meeste hooguit een enkel scherfje of 
muntje. Driekwart van de terpen biedt wat dit betreft (nog) geen nuttige 
informatie. 

Als we de vroegste vondsten uit de wel bruikbare vindplaatsen langs de 
tijdbalk leggen en we beginnen met de oudste, te dateren in de zevende-
zesde eeuw v.C. en we eindigen met die van de tweede-derde eeuw AD, dan 
beginnen we met een dozijn en eindigen met enkele honderden. Dat bete
kent gemiddeld een verdubbeling per twee eeuwen, maar zo lineair verliep 
dat tempo zeker niet. De omschakeling van maaiveld-bewoning naar huis-
podia, ongeveer in de vijfde eeuw v.C. te dateren, gaf bijvoorbeeld in Ooster
go een terugslag te zien; omgekeerd vertoonde de eerste eeuw AD over de 
gehele linie een geweldige groeispurt. 

Bovendien is in een cijfermatige benadering weinig plaats voor een 
bepaling van economisch welvaren. Een groei of tenminste stabilisatie van 
het aantal nederzettingen kan duiden op gunstige condities, maar het kan 
ook zijn dat in en rond bestaande nederzettingen de bestaansmogelijkheden 
verslechterden en dat men daarom koos voor kleinere wooneenheden en 
dus voor nieuwe stichtingen. Ook zomerbewoning kan verantwoordelijk zijn 
voor een inflatie van het aantal woonplaatsen. 

Na de eerste eeuw AD stagneerde de kolonisatie van het kweldergebied. 
In de tweede eeuw nam het aantal nederzettingen per saldo zeker nog toe, 
met name in de kustzone (bijv. Wijnaldum), maar in de landinwaarts gelegen 
en lager gelegen gebieden, vermoedelijk onderhevig aan een verslechterende 
afwatering,6 werd men gedwongen te verhuizen. Daarna was het afgelopen: 
terpen die met zekerheid in de derde eeuw werden opgeworpen kennen we 
niet; pas in de zesde eeuw zou men weer zoden steken voor nieuwe woon-
heuvels. Dit hield niet persé in dat de bewoning stopte, maar wel dat men 
genoeg had aan de bestaande voorraad. 

Uit een zeer sterke terugval van het aantal vondsten valt op te maken dat 
de situatie niet te handhaven viel.7 Veel woonplaatsen werden verlaten en in 
de eerste helft van de vierde eeuw moet het onwezenlijk stil zijn geworden in 
grote delen van het kustgebied. Hierbij lijkt een oplopend verschil van west 
naar oost aan te wijzen: West-Nederland en Westergo bleven voor langere tijd 
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nagenoeg onbewoond, in Oostergo was de interruptie vermoedelijk van 
korte duur, een halve eeuw misschien, de Groningse kwelder is mogelijk op 
zeer beperkte schaal bewoond gebleven, terwijl het kustgebied in Nieder-
sachsen hooguit een afname laat zien. 

Dit golfachtige patroon laat zich op twee manieren verklaren. Waterover
last speelde in het uit veen en klei opgebouwde en tot klink geneigde West-
Nederland ongetwijfeld een grotere rol dan in oostelijker, dicht tegen het 
pleistocene achterland gelegen streken. Er moet echter ook rekening worden 
gehouden, en dat hoop ik hieronder duidelijk te maken, met de politieke 
ontwikkelingen. De noordwestelijke Romeinse grens werd namelijk vanaf het 
midden van de derde eeuw onder de voet gelopen door Germaanse invallers. 
Omdat de Friezen de kuststrook grenzend aan het Romeinse rijk bewoon
den, is het aannemelijk dat zij bij de aanvallen betrokken waren, hetzij actief, 
hetzij passief in die zin dat men werd meegezogen in maalstroom der 
gebeurtenissen. 

Ter vergelijking: in Gelderland werden, ruim een eeuw later weliswaar, 
bloeiende nederzettingen verlaten zonder dat daarvoor dwingende veran
deringen in de fysieke omstandigheden kunnen worden aangevoerd. Een 
deel van de daar wonende Chamaafse, in algemenere zin Frankische bevol
king besloot af te reizen, vermoedelijk naar Romeins gebied. Door dit vertrek 
is het politiek-sociale weefsel blijkbaar dusdanig in ongerede geraakt dat de 
achterblijvers uiteindelijk besloten ook maar weg te trekken. Kwetsbaarheid 
voor banditisme kan daarbij een rol hebben gespeeld. Er werd destijds in het 
Frankische gebied op ruime schaal ijzer geproduceerd en daar zal wel eens 
een ploegschaar van zijn gemaakt, maar het meeste ijzer werd ongetwijfeld 
in wapentuig omgezet. Of die wapens tegen de Romeinen of tegen mede-
Germanen werden gebruikt valt helaas niet na te gaan. 

Op de kwelder was men in nog hogere mate dan op de zandgronden uit
geleverd aan de nukken van weer en wind. Steeds moest men bedacht zijn 
op tegenslagen als overspoelde akkers, zout geworden waterputten of ver
dronken dieren.8 Om het hoofd boven water te houden was men aangewe
zen op een goed functionerend gemeenschapsleven. Er moesten buren zijn, 
waarbij niet gedacht hoeft te worden aan dorpsachtige nederzettingen als 
Ezinge - vermoedelijk een uitzondering -, maar het eerstvolgende erf moest 
te belopen zijn en met karren of boten moest men gemakkelijk naar familie 
en bijeenkomsten kunnen reizen of bereikbaar zijn voor handelaren. Dit hele 
systeem van duizenden over het landschap verspreide erven was vanwege de 
grote fysieke kwetsbaarheid in nog sterkere mate dan in de zandstreken 
afhankelijk van een stabiel sociaal patroon. Als daarin gaten vielen, om 
welke reden ook, was de ontreddering vermoedelijk onevenredig groot. 

Het Friese gebied, waartoe ook Noord-Holland gerekend moet worden, 
stond sinds het midden van de eerste eeuw niet meer onder Romeins gezag, 
maar de Romeinen vormden nog steeds de grootste machtsfactor in de regio. 
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1. Kaart van Nederland met enkele in de tekst genoemde stam- en plaatsnamen (ca. 300 AD). De 

Romeinse grens is gearceerd 

De rijksgrens, gevormd door de (Oude) Rijn, lag per schip op hooguit twee 
dagreizen (Afb. 1). Dat er contacten werden onderhouden blijkt uit de import 
van Romeins gebruiksgoed zoals ceramiek, maalstenen van tefriet en metaal
werk. De aantallen zijn echter klein. In gebieden meteen ten noorden van de 
grens maakte import-aardewerk in de tweede-derde eeuw 5-15 % van het 
gebruiksgoed uit, in Friesland en zeker in Groningen ging het gemiddeld om 
enkele promillen.9 

Van reguliere handel was vermoedelijk slechts in beperkte mate sprake. 
Erdrich beschouwt de stroom van Romeinse goederen als onderdeel van de 
Romeinse politiek: in tijden van onrust stouwde men schepen vol om de bar
baren aan gene zijde te kalmeren, in stabielere tijden hield men de hand op 
de knip.10 De dateringen van de importen lijken hem geen ongelijk te geven. 
Er blijken merkwaardig grote fluctuaties in de goederenstroom te zijn ge
weest, met een piek in bijvoorbeeld de jaren 160-193.n Deze zou zijn inge
geven om onrust onder een aantal Germaanse stammen te dempen. Hierbij 
kan gewezen worden op de Marcomannen en de Quaden in het Donau-
gebied (166-180), maar ook veel dichter bij huis gistte het. Van de Chauken, 
de oosterburen van de Friezen, is bekend dat ze in 172-74 grootscheepse 
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invallen deden in Belgisch gebied die slechts met grote moeite bedwongen 
konden worden. Dat de Romeinen daarna beducht bleven voor Germaanse 
raids blijkt uit de aanleg van nieuwe forten in het Zeeuws-Vlaamse kustge
bied en verstening van andere, tot dan in hout en aardwerk uitgevoerde 
vestingen. Hernieuwde dreiging vanuit het Elbegebied, in het begin van de 
derde eeuw, werd volgens Dio Cassius met goud afgekocht. 

De Chauken hadden al in de eerste eeuw een sterk expansief beleid ge
voerd, zowel in zuidelijke als in westelijke richting. Het is niet duidelijk of ze 
in vlees en bloed de Groningse kwelders en later ook Drenthe bezetten, maar 
uit het aldaar aangetroffen handgemaakte aardewerk blijkt een sterke 
affiniteit met het Eems-Elbegebied. De grens tussen het Chaukische en 
Friese gebied werd van de eerste tot de derde eeuw vermoedelijk gevormd 
door de Lauwers.12 De Groningse streek Humsterland werd in de Vroege 
Middeleeuwen Hugmerki genoemd, de marke van de Hugas. Deze naam is 
vermoedelijk afgeleid van die van de Chauken.13 

Een aanwijzing dat de Chauken of inmiddels Saksen (zie onder) in de 
derde eeuw ook meer in de melk te brokkelen kregen in het toen al half 
leeggelopen Friese gebied, wordt gevormd door een merkwaardige omslag in 
de aardewerkstijl. Gedurende bijna acht eeuwen was het Friese aardewerk 
gekenmerkt geweest door een zeer eigen vormontwikkeling, met in de 
tweede-derde eeuw AD potten met gefacetteerde randen en uitgetrokken 
oren, in glanzend zwart baksel uitgevoerd, als opvallendste exponenten (Afb. 
2:1). In de derde eeuw verschenen met name in Oostergo vormen die als 
twee druppels water leken op die in Groningen, Drenthe en Niedersachsen. 
De twee stijlen bestonden enige tijd naast elkaar en er zijn ook potten met 
hybride kenmerken gevonden, maar vermoedelijk aan het einde van de 
derde eeuw was de Chaukisch-Saksische stijl toonaangevend geworden. 

De omslag is ook in Westergo en Noord-Holland (Schagen) aangetoond, 
maar het aantal vindplaatsen en vondsten is daar opvallend laag. In mijn 
toenmalige steekproefgebied in Westergo was dit aardewerk zo schaars ver
tegenwoordigd, dat ik voorbeelden ervan onder het kopje 'Overig' plaatste 
(vgl. Afb. 2:2); buiten de steekproef had alleen Van Giffens opgraving in 
Hatsum (bij Dronrijp) een wat groter aantal opgeleverd. Sindsdien is het 
aantal exemplaren in Westergo door veldverkenningen van RAAP en vooral 
door de opgraving in Wijnaldum aanzienlijk opgeschroefd, maar de versprei
ding blijft beperkt tot het (jongere) noordelijke gedeelte.14 

Een opvallend verschil met het oostelijke aardewerk is het ontbreken van 
geometrische versiering. Dit lijkt een aanwijzing dat het aardewerk door 
lokale pottenbaksters werd vervaardigd en niet door een groep nieuw
komers, want die zouden vermoedelijk hun eigen identiteit mede daarin 
uitgedrukt hebben. Bovendien zijn de baksels over het algemeen dezelfde als 
tevoren, dat wil zeggen gemagerd met potgruis, organisch materiaal of grof 
schelpgruis.15 Het incidenteel voorkomen van steengruismagering is daar-
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2. De oude en de nieuwe aardewerkstijl: 1 een orenpot uit Schettens, ca. 150-250 AD; 2 een orenpot 

uit Peins, ca. 250-325 AD 

entegen wel weer een oostelijk trekje. In mijn proefschrift heb ik voor dit 
Friese materiaal de term Driesum-stijl geïntroduceerd om verwarring met de 
oostelijke stijl te vermijden.16 

Juist omdat de vervaardiging van aardewerk betrekkelijk onbelangrijk 
was - onontbeerlijk, maar vermoedelijk laag genoteerd in de hiërarchie van 
maatschappelijke bezigheden - reflecteert de omslag naar mijn mening een 
elementaire, diep ingrijpende verandering in de Friese leefwereld en wellicht 
ook in de eigen identiteit. Als de nood werkelijk aan de man was, dan zou 
men immers terugvallen op simpele komvormen en niet opeens andermans 
stijl omarmen. 

De bovengenoemde achteruitgang in vondsten en de vermoedelijk daar
mee samenhangende ontvolking geldt vooral Westergo en Noord-Holland, dat 
wil zeggen de kern van het Friese gebied. Vermoedelijk is hierdoor een dus
danig instabiel klimaat ontstaan, dat de zelfstandigheid van de Friezen in de 
resterende gebieden, met name noordelijk Westergo en Oostergo, in de knel 
raakte en de bevolking zich moest buigen voor een machtiger buur. Aan de ont
ruiming van grote delen van het woongebied en de 'Saksisering' van de ach
terblijvers liep evenwel, niet zonder samenhang, een derde ingrijpende ont
wikkeling parallel: de eerste aanvalsgolf van Germanen op Romeins gebied. 

De Franken in de derde eeuw 

Erdrich constateert in zijn proefschrift een zeer geringe instroom van 
Romeins goed in de eerste helft van de derde eeuw, terwijl de situatie, vanuit 
zijn theoretische optiek gezien, zeker aanleiding gaf om de Germanen een 
flinke hoeveelheid rustgevende middelen toe te dienen. Het Romeinse rijk 
raakte in de derde eeuw namelijk economisch maar vooral politiek in het 
slop. De centrale organisatie van het rijk werd in toenemende mate geteis-
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terd door een vruchteloze machtsstrijd tussen zwakke keizers en eindeloze 
reeksen militaire bevelhebbers. Wie door de senaat tot keizer werd benoemd 
of door zijn eigen soldaten op het schild werd geheven, wist min of meer z'n 
eigen doodvonnis getekend. Rome's legioenen werden in deze jaren vooral 
tegen elkaar ingezet. 

Het valt moeilijk aan te geven wàt oorzaak en wàt gevolg was, maar deze 
instabiliteit ging gepaard met een grote onrust in het vrije Germanië. 
Stammen drongen op naar de grenzen, die vanwege de interne conflicten 
soms nauwelijks met troepen waren bezet. Dit waren natuurlijk uitgelezen 
ogenblikken om het imperium binnen te vallen. Bovendien bleek de ver
dediging, ook al was ze op nominale sterkte, weinig effectief: was de smalle 
grenszone (de Rijn) eenmaal gepasseerd, dan hadden de invallers vrij spel. 
Rond het midden van de derde eeuw (ca. 240-275) werd het westeuropese 
deel van de Romeinse rijksgrens herhaaldelijk aangevallen: in het noorden 
door de Franken, een verzamelnaam voor allerlei bewoners van het gebied 
rechts van de Rijn, in midden- en zuidwest-Duitsland door de Alamannen, 
ook weer een verbond van meerdere stammen. 

De ravage was groot: de grensforten en de grote boerenbedrijven, de vil-
lae, werden verwoest of verlaten en feitelijk hielden Zuid-Nederland en 
Noord-België, behorend tot de Romeinse provincie Gallia Belgica, op te 
bestaan. De grens kon op de duur evenwel grotendeels worden hersteld, 
ondanks de onderlinge strijd tussen Romeinse usurpatoren en hun keizers. 
Postumus, een voormalige commandant van de Bataven, riep een Imperium 
Galliarum uit, waartoe, naast Gallië, Spanje en Brittannië behoorden. Hij 
stelde in het rivierengebied orde op zaken, maar na zijn gewelddadige dood 
in 269 stortte de limes weer in. Pas na 275, toen het keizerlijke gezag hersteld 
was, kon de banjir van Frankische raids voor enige tijd gestopt worden. 

Over de invallers weten we bitter weinig; toen de term Franken in de 
vierde eeuw ingeburgerd was geraakt,17 werden er vooral mensen in het bin
nenland mee bedoeld, maar De Boone heeft er al op gewezen dat de bena
ming in eerste instantie ook of misschien vooral bewoners van de kuststreken 
gold: Friezen dus, en de Chauken aan hun oostzijde.18 Als indirect bewijs 
mag gelden, dat we beider namen niet of nauwelijks nog vermeld zien. De 
actie van 172-74 was de laatste waarmee de Chauken-naam werd verbon
den, terwijl de Friezen nog slechts éénmaal genoemd zouden worden, in de 
slotjaren van de derde eeuw. Samen met een aantal uit midden-Nederland 
afkomstige Chamaven was een groep Friezen gevangen genomen en vervol
gens te werk gesteld in Noord-Gallië. In de tekst die deze episode behandelt, 
een lofrede op Constantius Chlorus (c. 297), werden ze 'beruchte zwervers en 
rovers...' genoemd. Een dergelijke omschrijving kan als een retorische krul 
worden opgevat, maar als we haar letterlijk nemen dan was er sprake van 
een al langere tijd bestaande situatie. Het is dan niet zo vreemd om te veron
derstellen dat ook bij eerdere Frankische invallen Friezen betrokken waren. 
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Waar deze actie zich afspeelde is niet geheel duidelijk: Constantius 
Chlorus, de latere keizer, zette orde op zaken in de Scheldestreek en in het 
Nederlandse rivierengebied, het land van de Bataven. Omdat er ook sprake is 
van Chamaven lijkt Batavia de meest voor de hand liggende lokatie, maar 
laten we de archeologische bronnen eens bekijken. 

Het vaststellen van Friese aanwezigheid in den vreemde is tamelijk proble
matisch. Inscripties of andere teksten zijn er nauwelijks, waardoor we nood
gedwongen terugvallen op hun meest kenmerkende nalatenschap, het 
handgemaakte aardewerk. Voor het tijdvak tot het midden van de derde 
eeuw, toen de Friezen hun eigen stijl nog in ere hielden, geeft dat geen pro
blemen: zo zijn er bijvoorbeeld vondsten bekend uitVenlo (Limburg), maar 
ook uit Groot-Brittannië, waar nabij Hadrian's Wall een Friese legereenheid 
was gestationeerd. 

Bij vondsten uit de volgende periode is herkenning lastig, omdat het toen 
in zwang geraakte Driesum-aardewerk, indien met steengruis gemagerd, 
zich niet laat onderscheiden van gelijktijdig aardewerk van de zandgronden. 
Het is dan ook een aangename verrassing dat onlangs Friese aanwezigheid 
in België kon worden aangetoond. In Zele, nabij de Schelde (zie Afb. 1), werd 
in inheems-Romeinse context aardewerk gevonden dat door noorderlingen 
is vervaardigd, vermoedelijk tussen 250 en 325.19 Voornoemde actie van 
Constantius Chlorus lijkt dus wat de Scheldestreek betreft inderdaad tegen 
Friezen te zijn gericht. 

Een indirecte aanwijzing voor Friese deelname aan de derde-eeuwse 
raids ligt in twee muntschatten die tevoorschijn zijn gekomen in Driesu-
merterp en Drieterpen, dicht bij elkaar gelegen in Oostergo. De munten 
stammen uit het tijdvak 259-273, de periode van de grootste woelingen. In 
een geld-economie zouden de munten bruikbaar zijn, maar voor het Friese 
gebied is een dergelijk gebruik uitgesloten.20 Hun intrinsieke waarde is 
bovendien zo laag dat het voor de bezitters nauwelijks nut had om ze om te 
smelten in iets waardevollers. Ik ga er daarom van uit dat ze als curiosa 
verzameld zijn tijdens plundertochten in Romeins gebied. Een mogelijk, 
maar gelet op het vorige niet al te waarschijnlijk alternatief vormt soldij; het 
is bekend dat de Gallische keizers barbaren inhuurden voor hun oorlogs-
bedrijf. Erdrich wijst erop dat langs de gehele kust een piek in het aantal 
munten uit de jaren 259-73 valt op te merken; de meeste zijn geslagen door 
de afvallige Gallische keizers. Dit geldt overigens ook voor het binnenland, 
maar daar zijn de aantallen veel geringer.21 

Munten kunnen met eeuwen vertraging in de bodem terechtkomen en 
verspreidingskaarten moeten dan ook altijd met enige argwaan worden 
bekeken, maar in Westergo stemt het beeld overeen met dat van het aarde
werk in Driesumer stijl: munten uit het tijdvak 240-75 blijken vooral voor te 
komen op de noordelijke kwelderwallen, in een strook van Harlingen naar 
Dronrijp.22 
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Kleine en grote volksverhuizers 

De Volksverhuizingen worden in onze streken vooral geassocieerd met de 
Angelen, Saksen en Juten die zich in de vijfde eeuw inscheepten om 
Engeland op te eisen. Zoals hierboven is aangegeven begonnen de volksbe
wegingen echter al veel vroeger en bovendien omvatten ze een veel groter 
gebied: we zouden een kaart nodig hebben waarop heel Europa zou moeten 
staan, maar ook Mongolië en Noord-Afrika. Op deze kaart zouden we allerlei 
korte en lange pijlen kunnen tekenen, ongetwijfeld méér dan we uit his
torische bronnen kennen, want veel migraties zijn door de Tijd uitgegumd 
en hoeveel stammen zijn verdwenen zonder ooit op perkament te zijn 
gevangen? Om de gebeurtenissen in het Friese gebied wat meer reliëf te 
geven, wil ik een paar van die andere bewegingen voor het voetlicht halen. 
Ze zullen in onze regio geen directe rol hebben gespeeld, maar ze bepaalden 
mede het klimaat van onstabiliteit en zucht naar een nieuw leven.23 

Het Gallische deel van het Romeinse rijk werd een doodsteek toegebracht 
toen op Oudjaarsnacht 406 de bevroren Rijn tussen Worms en Mainz werd 
overgestoken door een grote troepenmacht, bestaande uit Alamannen, 
Vandalen, Sueben, Alanen en Bourgondiërs. Constantinus III, uit Brittannië 
gekomen, kon hen niet weerstaan, ook al wist hij enkele vertragende verdra
gen te sluiten. De Rijngrens bleef de jure bestaan, maar in de eeuw daarop 
werd het westelijke deel van het Romeinse rijk stukje bij beetje opgeruimd. 
Hieraan was echter al veel voorafgegaan. 

De Alamannen, een los verbond van meerdere stammen, deden al in het 
begin van de derde eeuw van zich spreken, toen keizer Caracalla in midden-
Duitsland tegen ze optrad. Tussen 233 en 260 attaqueerden ze herhaaldelijk 
de tussen Mainz en Regensburg gelegen Romeinse grens, de zogenaamde 
Raetische limes. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de Romeinen de grens tot 
bij de Rijn moesten terugleggen. In de late derde eeuw probeerden de 
Alamannen massaal in Gallië voet aan de grond te krijgen, maar dit werd hen 
belet door Probus (276-83). Bij latere pogingen stuitten ze op de Franken, 
door wie ze uiteindelijk onderworpen zouden worden. 

Van alle bewegingen van Germaanse stammen en stamgroeperingen 
oogt die van de Goten het spectaculairst: van oostelijk Duitsland en Polen 
naar de Zwarte Zee (derde eeuw), vervolgens over de Balkan naar Italië 
(vierde eeuw) en vandaar naar Gallië en Spanje, in een tijdsbestek van drie 
eeuwen. Het eerste deel van de trek was wellicht ingegeven door een verlan
gen naar goede landbouwgronden, maar daarna, in aanraking gekomen met 
de Romeinse macht en weelde, verlangde men volwaardige opname in het 
Imperium. Wat dit betreft kleeft er aan het lot van de Goten iets tragisch, 
want dit streven werd nooit bevredigd. Ze wisten in 410 Rome in te nemen -
hetgeen een onwaarschijnlijk grote schok teweeg bracht -, hun leiders wer
den opgenomen in de keizerlijke familie, maar ze bleven tweede-rangs bur-
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gers en die eigen provincie is er nooit gekomen. Wat er van hen rest is een 
streeknaam, Catalonië, en het Gotische alfabet.24 

De Bourgonden, oorspronkelijk tussen Oder en Weichsel levend, waag
den tegen het einde van de derde eeuw de sprong naar het westen, met een 
tijdelijk centrum in Worms. In Gallië werden ze vernietigend verslagen door 
de Hunnen (436 AD), een gebeurtenis die in de Nibelungen-sage en uitein
delijk in Wagners opera's zou doorleven. 

En dan waren er de Hunnen, een Mongools nomadenvolk. Ammianus 
Marcellinus beschreef ze als tweevoetige dieren, in beestevellen gehuld en 
welhaast vergroeid met hun paarden. Tegen hun vermogen om in volle galop 
pijl en boog te hanteren was geen kruid gewassen. Binnen een halve eeuw 
(380-430) heersten ze over een reusachtig gebied tussen Don, Donau en 
Oder. Hun leider, Attila, hield schitterend hof in Pannonia;25 men sprak er 
Latijn en gezanten reden af en aan. Attila leek onverslaanbaar, maar door de 
vereende samenwerking van Romeinen, Goten en Franken eindigde zijn Gal
lische avontuur onverwachts in een nederlaag (451) en kort daarop verdween 
zijn stam in het niets. Deze gebeurtenis blijkt wezenlijk voor alle strijdende 
partijen. Waar gewin te halen viel, weken de principes, en vijandschap werd 
soepel omgezet in een coalitie als langs die weg een derde partij kon worden 
geëlimineerd. 

Bij al dit geweld steekt de conduite-staat van de stammen aan het noord
westelijk front aanvankelijk wat bleekjes af. Maar de ondoorgrondelijkheid 
van het lot heeft ervoor gezorgd dat juist de daden van een paar onaanzien
lijke stammen in deze streken er uiteindelijk toe zouden leiden dat het 
geopolitieke centrum van de toenmalig bekende wereld verschoof van de 
Middellandse Zee naar het kille noorden, naar landen die vernoemd zijn 
naar de Franken, Alamannen en Angelen. 

Franken en Saksen 

In Romeinse teksten uit de vierde en vijfde eeuw is slechts ruimte voor twee 
grove aanduidingen voor Germanen in Nederland en Noordwest-Duitsland, 
namelijk Franken en Saksen. De Franken bewoonden nu het binnenland, 
rechts van de Rijn. Dat betekent niet dat ze verhuisd waren, maar blijkbaar 
was het zwaartepunt van de Germaanse onrust verschoven van de kust naar 
het binnenland, langs de Rijn, en bleef daaraan de naam van de Franken ver
bonden. Of ze zich zelf zo noemden of dat het vooral een Romeinse aandui
ding was, doet weinig ter zake. Hun eigenlijke stamnamen, soms ook die van 
hun vorsten, bleven overigens af en toe genoemd: Chamaven en Saliërs op 
Nederlands gebied, Brukteren, Chattuariërs en mogelijk Amsivariërs in het 
aangrenzende deel van Duitsland. 

Bij de Saksen ligt dat anders. Hun naam wordt het eerst vermeld door 
Ptolemaeus, in de tweede eeuw. Volgens hem bewoonden ze het Kymbrische 
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schiereiland, wat wij nu Jutland noemen. In de vierde eeuw werden ze op
nieuw vermeld, maar nu als een amorfe macht van zeevaarders, zeerovers, 
zonder vermelding van stamnamen of koningen en zonder een geografische 
aanduiding. Zoals gierzwaluwen altijd maar vliegen, ook als ze slapen, zo 
verbleven Saksen blijkbaar altijd op zee. Pas als ze voet aan wal zetten, aan 
de Engelse of Gallische kust, konden ze worden gelokaliseerd. Vermoedelijk 
werd het leeuwendeel door de Chauken gevormd, want hoe kon deze zo 
machtige stam opeens in het niets verdwenen zijn? 

Kijken we naar het archeologische beeld, dan is er in het Elbe-Weserge-
bied weinig dat wijst op een bevolkingsafname in de vierde eeuw. Sommige 
delen van de kust werden verlaten, maar er bleven veel en grote nederzet
tingen, zoals Feddersen Wierde en Flögeln, en een grafveld als Westerwanna 
telde mogelijk vijfduizend bijzettingen. 

In de eeuw na de eerste aanvalsgolven wisselden rustige perioden en 
kortstondige invallen elkaar af. De Romeinen hadden hun verdedigingstac
tiek aangepast door achter de feitelijke grens beweeglijke korpsen te statione
ren en een groot aantal kleinere forten (burgi) op te richten. Het gebied tus
sen de grote rivieren en de belangrijke weg van Boulogne-sur-Mer over Ton
geren en Maastricht naar Keulen, fungeerde daarbij als een soort bufferzone. 

Voor deze wijze van verdedigen waren veel soldaten nodig en deze wer
den in steeds grotere mate betrokken uit het 'vijandelijke' kamp. Rond het 
midden van de vierde eeuw bestond minstens de helft van de troepen uit 
Germanen. Het is dan ook niet verrassend, dat in Noordgallische necropolen 
dezelfde voorwerpen blijken voor te komen als in Saksische en Frankische 
grafvelden. Ze behoorden niet aan invallers, zoals eerder wel gedacht, maar 
aan (huur) soldaten in Romeinse dienst en hun families. In Engeland zien we, 
op kleinere schaal, eenzelfde beeld. Uit vierde-eeuwse grafvondsten kan wor
den afgeleid dat er vrij veel Franken, Alamannen, Oostgoten en ook Saksen 
dienden langs de kust en rond steden in het binnenland.26 

Het inlijven van Germaanse huurtroepen lijkt een verzwakking, een 
ondermijning zelfs van de grensverdediging, maar het grote voordeel was dat 
daardoor het ideologische verschil tussen 'Romeinen' en 'barbaren' wegviel. 
Het conflict werd diffuser en voor een deel van het midden-Nederlandse ge
bied (omgeving Rhenen en Ede) heb ik zelfs het idee dat de aldaar wonende 
Chamaven economisch baat hadden bij de (latente) oorlogssituatie, door de 
langs de Rijn verblijvende Romeinen of hun Germaanse zetbazen van voor
raden te voorzien.27 

Diezelfde Chamaven waren indirect verantwoordelijk voor het ontstaan 
van het Merovingische rijk. Saliërs, behorend tot een vermoedelijk uit Over
ijssel afkomstige Frankische stam, trokken rond 340 naar de insula Bata-
vorum, maar werden daaruit door de Chamaven verdreven. Door de nood 
gedwongen belandden ze in Toxandrië, vermoedelijk in. het huidige Noord-
Brabant. De Romeinen stonden toe dat ze er bleven (358). Toen diezelfde 
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Romeinen in de vijfde eeuw zuidwaarts afreisden omdat de oorlog tegen de 
Hunnen, Goten en andere stammen vooral op Gallisch gebied werd uitge
vochten, kregen de Germanen in Zuid-Nederland en België meer speel
ruimte. Er vormden zich allerlei kleine koninkrijkjes, waaronder dat der Sali-
sche Franken, die inmiddels naar het gebied rond Doornik waren opgerukt. 

Vermoedelijk waren de Saliërs in de anonimiteit verdwenen als er niet in hun 
midden een uitzonderlijk krachtdadig leider was opgestaan. Clovis (482-511) 
schuwde geen enkel middel om tot alleenheerschappij te geraken. Met moord, list 
en wapengekletter werden de andere rijkjes, grote delen van Gallië en tenslotte 
ook het Rijnfrankische rijk, met Keulen als centrum, ingelijfd. Aan het einde 
van zijn leven heerste Clovis over een gebied dat reikte van Zuid-Frankrijk tot 
Oost-Duitsland en dat als het Merovingische rijk bekend zou worden.28 

Op de Noordzee klapperden intussen vele zeilen,29 maar niet om redenen 
van handel. Saksen, in de brede zin des woords, teisterden de kusten van 
Brittannië en Gallië. Ter verdediging werd langs de Engelse oostkust aan het 
einde van de vierde eeuw een gordel van forten aangelegd, de zogenaamde 
litus Saxonicum, die ironisch genoeg deels bemand werden door andere 
Saksen. Toen de reguliere Romeinse troepen zich in de loop van de vijfde 
eeuw uit Brittannië terugtrokken omdat ze dichter bij huis nodig waren, 
werd hun plaats ingenomen door nieuwe Saksische legereenheden. Rond 
440 was de Romeinse machts- en financiële basis dermate uitgehold, dat de 
Saksen in opstand kwamen en de macht overnamen. Een toestroom van 
landgenoten volgde; de Angelsaksische invasie was een feit. 

De migranten kwamen, gelet op het archeologisch materiaal, uit de kust-
landen rond Elbe en Weser, Sleeswijk-Holstein (Angelen), delen van Jutland 
en misschien ook Noord-Nederland. Gewezen kan worden op vroege Sak
sische lokaties als Mucking en Caistor-by-Norwich, beide waarschijnlijk nog 
onder Romeins regime ontstaan.30 

Ook de Gallische kust werd door de Saksen bezocht, eerst vooral om buit 
te bemachtigen, later ook om er zich te vestigen. Aanwijzingen daarvoor zijn 
aangetroffen in het gebied rond Boulogne, op eilandjes aan de monding van 
de Loire en in de Calvados, rond Bayeux. Het Vlaamse kustgebied verschaft 
overvloedige aanwijzingen van Angelsaksische aanwezigheid, waarbij, naast 
kenmerkend versierde urnen, enkele boegbeelden van schepen ('snekken-
koppen') het meest tot de verbeelding spreken. Tekenen van Frankische aanwe
zigheid in de vierde-vijfde eeuw zijn in de Vlaamse kuststreek vrijwel afwezig. 

Friezen in het rivierengebied 

Waar waren de Friezen inmiddels gebleven? Hun naam zou pas in de zesde 
eeuw weer in teksten opduiken, maar zijzelf, of beter gezegd hun nazaten, 
bestonden natuurlijk nog. De overgrote meerderheid zal op een of andere 
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wijze aan de Frankische en Saksische raids hebben deelgenomen. Het kan 
ook zijn dat zij als groep een volksverhuizing hebben ondernomen, maar die 
is niet als zodanig opgetekend.31 

Archeologisch wordt zo langzamerhand duidelijk dat het Nederlandse 
rivierengebied (tijdelijk) veel migranten heeft opgenomen. Dit blijkt uit meta
len voorwerpen als haarnaalden en mantelspelden, maar in Wijk bij Duur
stede en Tiel is bij opgravingen ook vierde-vijfde eeuws handgemaakt aarde
werk gevonden.32 Het blijkt vaak met grove schelpfragmenten gemagerd -
een werkwijze die in Friese terpen met name in de derde eeuw heel ge
bruikelijk was en die van elders onbekend is.33 Zowel in Wijk als Tiel komt 
deze magering voor bij twee verschillende stijlen. De meeste vondsten 
behoren tot het repertoire van de aanpalende zandstreken, het zogenaamde 
Rheinwesergermaanse aardewerk, zoals vervaardigd door de Chamaven of 
de Saliërs. De andere component betreft noordelijke vierde-eeuwse bekers 
en Angelsaksische vormen. Er heerst enige discrepantie ten aanzien van de 
datering van de verschillende vondsten,34 maar wel wordt algemeen aan
vaard dat het voormalige 'Bataveneiland' een smeltkroes van en tegelijk een 
springplank voor landverhuizers vormde.35 

Het Friese kweldergebied 

Voor kwelderbewoning in de gevorderde vierde eeuw is de bewijsvoering 
uiterst dun. Ontwikkelingen in de aardewerkstijl zoals die zijn vastgesteld in 
Drenthe en het Eems-Wesergebied, zoals een vloeiender potvorm en het 
voorkomen van wijdmondige bekers, zogenaamde Trichterpokale, ontbreken 
nagenoeg. Slechts enkele individuele vondsten, zoals een orenpot met S-
vormig profiel uit Hoogebeintum (Afb. 3) en enkele fragmenten van terra 
m'gra-achtige, op de draaischijf vervaardigde voetbekers, kunnen in de vier
de eeuw worden geplaatst.36 In Noord-Holland (Schagen, Texel) wijzen frag
menten van zogenaamde black burnished ware erop dat er tussen 250 en 400 
contacten bestonden met Engeland, maar een precieze datering ontbreekt.37 

Als er al langs de Nederlandse kust een streek valt aan te wijzen waar de 
twee tijdperken overbrugd werden, dan zou het gaan om midden-Gronin-
gen. Niet alleen is daar wat meer vierde-eeuws materiaal gevonden, zoals 
handgemaakte voetschalen en draaischijf-aardewerk,38 maar ook zal de na
bijheid van nederzettingen op het noordelijk uiteinde van de Hondsrug (stad 
Groningen) er toe bijgedragen hebben dat dit gebied via de Drentse Aa en de 
Hunze levensvatbaar bleef. 

Het dateren van Angelsaksisch aardewerk, het meest voorkomende vondst
materiaal in de vierde tot zesde eeuw, is tamelijk problematisch en tot op 
heden ontbreekt dan ook een aanvaardbare typochronologie. De oorsprong 
van de soms exuberante vormgeving (ribbels en geulen, indrukken, lijnpa-
tronen, standvoeten) ligt .vermoedelijk in tweede-derde eeuws Jutland. In het 
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3. Vierde-eeuwse orenpot uit Hoogebeintum 

Elbe-Wesergebied drong de stijl in het begin van de vierde eeuw door, maar 
strak vormgegeven aardewerk met uitstaande randen - vergelijkbaar met de 
Driesum-stijl in Friesland - bleef nog decennia in gebruik.39 

Bij de uitwerking van de resultaten van de opgraving Wijnaldum blijken 
versierde exemplaren overigens een minderheid te vormen. Het meeste aar
dewerk vertoont een simpel S-profiel en een vlakke bodem. Naast dit over
wegend donkere, gladwandige en met steengruis gemagerde aardewerk ver
scheen tegen het einde van de vijfde eeuw dikwandig, plomp vormgegeven 
en met organisch materiaal gemagerde potten. Dit aardewerk staat hier wel 
bekend als type Tritsum, maar wordt in Engeland en Vlaanderen grass tem-
pered ware genoemd.40 Terwijl dit soort potten ongetwijfeld ter plaatse wer
den vervaardigd, is dat voor het gladwandige, versierde aardewerk nog on
zeker. Het voorkomen van identieke potfragmenten in Feerwerd en Hooge
beintum, vrijwel zeker vervaardigd door eenzelfde persoon, wijst op een 
vorm van lokale distributie.41 

Vierde-eeuwse metaalvondsten zoals mantelspelden en munten zijn ge
ring in aantal42 en kunnen bovendien later zijn aangevoerd. Een vroege 
vondst (c. 370-410) is een schijfvormige mantelspeld (komponierte Schalen-
fibeD, gevonden in en als type vernoemd naar Jouswier (Oostergo), maar bij 
steunarm- en zeker bij kruisvormige mantelspelden valt de datering al gauw 
in de vijfde eeuw. In Wijnaldum zijn enkele vierde-eeuwse spelden geborgen, 
maar ze vertoonden snij- en knipsporen en lagen bovendien in een jongere, 
vijfde-eeuwse context. Vermoedelijk wachtten ze op omsmelting.43 De vor-
montwikkeling van kammen en andere benen voorwerpen verliep vergelijk
baar traag als bij aardewerk, zodat deze categorie zich niet goed leent voor 
een nadere tijdsbepaling. 

Het aantal terpen met vondsten of andere bewoningssporen uit de 
Volksverhuizingstijd is in sommige gebieden, zoals Oostergo, vrij hoog. Het 
aantal vondsten staat echter in geen enkel verhouding met dat uit de 
Romeinse tijd.44 Daar komt bij dat doorlopende bewoning tot op heden ner
gens geconstateerd is. Het in terppakketten naast elkaar voorkomen van 
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vondsten uit de Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd zegt wat dit betreft 
niet zoveel. Terpophogingen of -uitbreidingen waren tijdens de Volksverhui
zingstijd weinig opportuun omdat het gebruikte areaal niet groter was dan in 
de Romeinse tijd. Analyse van zorgvuldig opgegraven grondsporen (kuilen, 
greppels) in Wijnaldum wijst op een minimale vermenging van vondsten uit 
de twee tijdperken. De opgravers van deze terp houden rekening met een 
bewoningsonderbreking van 125 jaar, tussen circa 300 en 425 AD.45 

Doordat de bovenste lagen van terpen door latere beakkering vaak 
'onleesbaar' zijn geworden, blijven herkenbare grondsporen uit de Volks
verhuizingstijd over het algemeen beperkt tot diep ingegraven constructies 
zoals hutkommen en waterputten. In Ezinge is een groot aantal hutkommen 
aangetroffen, tegenover slechts één mogelijk bijbehorend huis.46 Een verge
lijkbaar beeld leverde de terp Tritsum.47 In beide gevallen week de structuur 
van de nederzetting sterk af van die in de onderliggende lagen. In Wijnaldum 
vertoonde de woonstructuur eveneens een andere oriëntatie en was het 
gebruik van houten staanders opgegeven ten faveure van dragende zoden-
wal-muren.48 

Beter herkenbaar, maar helaas meestal bij terpafgravingen opgeruimd, 
zijn de bijbehorende grafvelden. Ze vormden in de vijfde eeuw een nieuw 
fenomeen in het Friese gebied. De oudste bijzettingen waren urnen, maar 
ook lijkbegravingen dateren al vanaf de vijfde eeuw.49 

Conclusie 

De Friezen mogen zich misschien tegenover de Romeinen met succes ge
handhaafd hebben, tegen het water en de woelingen rond de eerste Fran
kische aanvallen op het Romeins imperium waren ze niet opgewassen. Alles 
overziend moet het oordeel luiden dat het Friese gebied rond het midden 
van de vierde eeuw nagenoeg onbewoond was. De aanname van een conti
nuïteit tussen de Friezen van de eeuwen rond het begin van de de jaartelling 
en die van nu, een idee waartegen men zich de afgelopen anderhalve eeuw 
voortdurend heeft geschurkt,50 is derhalve onhoudbaar. 

Het overgrote deel van de oorspronkelijke Friese bevolking zal zijn ver
strooid over de wateren, schuilgaand onder Franken en Saksen. Misschien 
zijn sommige voormalige terpbewoners opgenomen door het binnenland, 
zoals het rivierengebied, anderen zullen als slaaf, soldaat of boer in Gallië of 
elders in het Romeinse rijk zijn beland en weer anderen zullen na veel 
omzwervingen naar Engeland zijn overgestoken. Behoudens enkele tekens 
(Zele, rivierengebied) ontbreekt van al deze duizenden mensen ieder spoor, 
in die zin dat we in het Europese archeologische vondstbestand van de 
vierde, laat staan vijfde eeuw nergens iets uitgesproken 'Fries' herkennen. 
Maar zo vreemd is dat ook weer niet. Van andere migrerende volkeren, ook 
die met een meer uitges.proken materiële cultuur, wordt vaak vrijwel niets 
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teruggevonden en waardoor onderscheidden de terpbewoners zich archeo
logisch gezien anders dan door hun aardewerkstijl? En daar hadden ze al 
rond het jaar 300 afstand van gedaan. 

Pas in de eerste helft van de vijfde eeuw werd het kweldergebied weer 
aantrekkelijk bevonden voor langdurige bewoning. Over de aard van de 
bevolking valt slechts te speculeren. Ongewijfeld ging het om een zeer 
gemêleerd gezelschap, bestaande uit nieuwkomers uit de gehele Noordzee-
regio en, misschien, ook uit verre nakomelingen van hen die ooit de terpen 
hadden verlaten. 

r 

Noten 

1 Ik dank Gilles de Langen voor zijn scherpzinnige opmerkingen en verbeteringen. 2 
Een niet gezochte overeenkomst met onze striphelden is het mogelijk Keltische karak
ter van overgeleverde persoonsnamen, zoals Verritus, Malorix en Cruptorix! 3 Taayke 
1996, Übersicht 193-96. Inmiddels wordt de omvang van de wateroverlast gerelati
veerd en wordt de nadruk gelegd op met lokale factoren. Vos (1999) verwerpt het idee 
van een transgressiefase in het Noordzeegebied, vroeger aangeduid met Duinkerke IB, 
aangezien de kwelderopbouw rond Wijnaldum op een gelijkmatig voortgaand proces 
wijst. Deze voortdurende kwelderaanwas had overigens wel gevolgen voor het achter
land. Een vergelijkbare nuancering valt aan te treffen in een veelzijdige studie over het 
Vlaamse kustgebied (Ervynck e.a. 1999). Hierin wordt overigens veenafgraven als een 
mogelijke oorzaak van vernatting aangevoerd (vgl. Waldus 1999). 4 De Frankische 
migratie, gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk On
derzoek, betreft een samenwerkingsprojekt tussen het Archeologisch Instituut van de 
Vrije Universiteit Amsterdam en de Afdeling Archeologie van de K.U. Leuven. Nieuwe 
onderzoek: Erdrich 1999 en pers. inf. 5 Voor de geschiedkundige en inhoudelijke 
behandeling van de langdurige discussie over continuïteit verwijs ik naar Bazelmans 
(2000). 6 De voortgaande opslibbing aan zeezijde belemmerde vermoedelijk de afwa
tering van het oudere (en lager gelegen) achterland. 7 Taayke 1996; Erdrich 2000. 8 
Vgl. de recent aangetoonde dijkaanleg in Wijnaldum, Peins en Dongjum (Bazelmans 
e.a. 1999). 9 Bovendien lijkt een flink deel van het terra sigillata en Romeinse metaal
werk pas na de Romeinse tijd in het terpengebied beland! Vgl. Volkers 1999; Erdrich 
1999; Galestin 1999. 10 Erdrich 1996. 11 Hiddink merkt m.i. terecht op dat er onder
scheid gemaakt moet worden tussen 'kostbaarheden' en 'goederen' (Hiddink 1999, 
206). De uitermate handige tefriet maalstenen lijken zich in N- en O-Nederland weinig 
aan te trekken van eventuele overheids-oekazes. Maar ook hierbij stokte de toevoer 
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blijkbaar af en toe, gelet op het grote aantal granieten imitaties in bijvoorbeeld 
Feddersen Wierde. 12 Ptolemaios (87-150) legt in de 2e eeuw de grens nog steeds bij 
de Eems. 13 Blok 1979, 15. 14 Het onderzoek van RAAP (De Langen en Nierstrasz 
1998) richtte zich vooral op het noordelijke gebied, waardoor er in principe van 
vertekening sprake zou kunnen zijn. Dit gedeelte van Westergo was echter in mijn 
toenmalige steekproef nogal ondervertegenwoordigd. 15 Magering is (an) organisch 
materiaal dat aan de klei wordt toegevoegd om die hanteerbaar te maken, om krimp-
scheuren tijdens het bakken te vermijden, maar ook wel om de uiteindelijke gebruiks-
eigenschappen te beïnvloeden. 16 Gebaseerd op een kenmerkend vondstkomplex in 
de Driesumerterp (Taayke 1996: Oostergo, 131 en Übersicht, 180). Het enige voorbeeld 
van een pot met geometrische versiering stamt uit Leeuwarden (Van Es & Miedema 
1970-71, Fig. 15). 17 Op de 4e-eeuwse Peutingerkaart staat rechts van de Rijn Francia 
als feitelijk gegeven vermeld. 18 De Boone 1954. 19 De Clercq & Taayke, in voorb. In 
dit geval stemmen de baksels overeen met die van de Driesumstijl. 20 Het nagenoeg 
ontbreken van kleingeld in het gebied ten noorden van de linies is daarvoor een 
afdoende bewijs (vgl. Van der Vin 1996). 21 Erdrich 1996, 94-96. In Friesland stammen 
239 van de 292 3e-eeuwse munten uit het tijdvak 240-275 (gebaseerd op Van der Vin 
1992). Exclusief beide schatvondsten (Driesum 92, oorspronkelijk c. 500 stuks; Drie 
Terpen 63 stuks) is de verhouding 84/137. Ter vergelijking: Groningen 35/58, Drenthe 
18/23 en Overijssel 8/9 (Van der Vin 1996). Nieuwe aanwinsten uit Wijnaldum, d.w.z. 
uit de onderzochte terp Tjitsma en omgeving, laten ook weer een piek zien in het tijd
vak 253-73 (Van der Vin 1999). In een overzicht van schatvondsten van antoniniani 
liggen de zwaartepunten in het noordelijk kustgebied en langs de Weser (Hiddink 
1999, Fig. 7.7 en bijlage 12). 22 Het verspreidingsbeeld is in principe gebaseerd op Van 
der Vin 1992. Bazelmans c.s. 1998 wijzen er evenwel op dat de introductie van de 
metaaldetector en een sterke voorkeur voor beakkerde terpen in Noord-Westergo het 
kaartbeeld nogal hebben vervalst: bijna alle nieuwe Friese muntvondsten stammen uit 
genoemd gebied (Bazelmans c.s. Fig. 9)! Het op zich verouderde overzicht van Van Es 
1960 is derhalve misschien wel bruikbaarder (vgl. kaart III, munten 58-211 AD, en 
kaart IV: munten 211-275 AD). 23 Een overzicht biedt Todd 1992. 24 Bisschop Wulfila 
vertaalde in de 4e eeuw de bijbel in het Gotisch. 25 De Frankische koning Childeric, 
de vader van Clovis (zie verderop), werd in 481 in Doornik begraven met diverse in 
Hongarije vervaardigde hoogstandjes van edelsmeedkunst. 26 Böhme 1974 en 1988. 
27 Taayke, in druk. 28 De geslachtsnaam is vermoedelijk ontleend aan Merovech, een 
nooit voor het voetlicht getreden grootvader van Clovis. 29 Dit is een vermoeden; tot 
dusver zijn alleen (overwegend kleine) schepen met roei-uitrusting gevonden (lezing 
D. Ellmers, 50e Sachsensymposium 1999). 30 Anders dan in Mucking is in het grafveld 
van Caistor geen spoor van huursoldaten aangetroffen; de bijbehorende nederzetting 
behoorde dus toe aan 'vrije' immigranten (Böhme 1988, 538-39). 31 De notitie uit 297 
lijkt betrekking te hebben op een beperkte groep mensen. 32 De vondsten van Wijk 
bij Duurstede-De Geer worden bewerkt door W.A. van Es (ROB). In Tiel-Passewaaij 
wordt door de Vrije Universiteit gegraven onder leiding van N. Roymans. 33 De 
Bataven waren al in de loop van de 2e eeuw opgehouden handgemaakt aardewerk te 



l d ERNST TAAYKE 

vervaardigen. Met de hier genoemde vondsten hebben ze in ieder geval niets van 
doen. Over hun lot is weinig bekend, maar aangenomen wordt dat de meeste neder
zettingen rond het midden van de 3e eeuw zijn verlaten. 34 M. Erdrich plaatst de 
metaalvondsten bij voorkeur rond of na 400, terwijl ik het aardewerk gelijkelijk over de 
4e en 5e eeuw wens te verdelen. 35 Vgl. Taayke 2000. 36 Terra nigra bijvoorbeeld in 
een brandgraf te Dronrijp (Knol 1993, 156 en Anm. 1002). 37 Erdrich 1996, 167. 38 
Taayke 1996, Groningen Abb. 34; Knol 1993, 63-64. 39 In de terp Feddersen Wierde 
verscheen Angelsaksisch vormgegeven aardewerk in het begin van de 4e eeuw. Een op 
boomjaarringen gebaseerde datering plaatst een steilwandige schaal (Plettke Typ C) in 
het grafveld Fallward, nabij Feddersen Wierde, rond 326 AD (pers. med. P. Schmid en 
M.D. Schön). 40 In Tritsum is dergelijk aardewerk veelvuldig in de 5-6e eeuwse hut
kommen-horizont aangetroffen (Taayke & Knol 1992: Fig. 3: 3500 en 3789); zie voorts 
Hamerow, Hollevoet & Vince 1994. 41 Twee zogenaamde Schalenurnen (Fries Mu
seum inv. nrs. resp. 101-370 en 28-1092). 42 Het overzicht van Van der Vin (1992) 
telde 38 4e-eeuwse munten, tegenover een kleine 300 uit de eeuw ervoor. Voor me
taalvondsten uit het tijdvak 4e-6e eeuw: zie Knol 1993, 66 vlg. 43 Erdrich 1999. 44 Ook 
het aantal middeleeuwse vondsten blijft achter bij die uit de Romeinse tijd. Enerzijds 
is het mogelijk dat men spaarzamer omsprong met zijn spulletjes, anderzijds zal in 
middeleeuwse lagen de erosie een sterkere rol gespeeld hebben. 45 Gerrets & De Ko
ning 1999, 96 en 99-106. Genoemde scheiding van inheems-Romeinse en Angel
saksische vondstcomplexen is vooral zichtbaar in het inheemse aardewerk (Taayke, in 
voorb.). 46 De Langen & Waterbolk, 1989. 47 Zie De Langen e.a., 1996, 16-19. De in of 
bij hutkommen aangetroffen vondsten wijzen op een 5e-6e eeuwse datering (vgl. noot 
40). 48 Gerrets & De Koning 1999, Fig. 5-8. 49 In een reeks 14C-dateringen die Knol 
heeft laten uitvoeren aan houtskool uit urnen lijkt een urn met nogal Angelse trekken 
de vroegste, met een datering rond 400 (Knol 1993, Fig. 13: Hoogebeintum-3, inv.nr. 
28-422, met brede rillenzone). Enkele veel vroegere dateringen berusten vermoedelijk 
op het gebruik van oud hout; de bijbehorende urnen stammen zeker niet uit de 
Romeinse tijd. Voor de datering van inhumatiegraven: zie Knol 1993, Tab. 15. 50 Vgl. 
Bazelmans 2000. 
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Noord-Nederland: een demografisch reservaat? 
Kanttekeningen bij het 'Friese' genoom 

MEINDERT SCHROOR 

Een van de toverwoorden van onze tijd is 'DNA'. De opdracht die de weten
schap zich voor de komende eeuw stelt is het in kaart brengen van het DNA-
profiel oftewel het menselijk genoom - het samenstel van alle genen die een 
mens in zich draagt. De verwachtingen zijn hooggespannen. De eenentwin
tigste eeuw is al uitgeroepen tot de eeuw van de 'biologie'. Allerlei, nu nog 
ongeneeslijk geachte ziekten en kwalen zullen kunnen worden genezen of 
voorkomen dankzij de kennis van dit genoom. 

Een tegenwoordig zeer bekende toepassing van het DNA-onderzoek is de 
zogenaamde DNA-test in misdaadzaken. Op grond van een genenpaspoort 
laat een ieder mens zich als een uniek individu kennen en herkennen. Deze 
methode is bepaald niet onomstreden, zoals bijvoorbeeld de zaak-Marianne 
Vaatstra laat zien. Op het oog veel minder omstreden is de opsporing van 
'zieke' genen, van zogenaamde 'mutaties' in het genoom. Deze 'afwijkingen' 
zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van bepaalde ziekten, die doorgaans 
worden aangeduid als 'erfelijk'. 

Nu is één van de moeilijkheden bij dit type onderzoek dat het menselijk 
genoom een samenstel is van zeer veel verschillende deeltjes, in totaal zo'n 
drie-miljard. Hoe kan men uit die veelheid die paar afwijkingen isoleren die 
in verband moeten worden gebracht met een bepaalde erfelijke ziekte? Eén, 
op het moment vrij veel gebruikte methode om dergelijke mutaties op te 
sporen, heeft - hoe gek het ook klinkt - alles te maken met 'geschiedenis'. 
Indien een ziekte erfelijk is, zo luidt de theorie, dan zal de afwijking in het 
genoom statistisch gezien veelvuldig voorkomen binnen groepen met een 
familieverwantschap. Deze hebben immers allen een gemeenschappelijke 
voorouder. Stel nu, dat ergens in het verre verleden, in het genoom van één 
van die voorouders zo'n mutatie is ontstaan, dan kan men vervolgens onder
zoek verrichten naar de afstammelingen van deze (hypothetische) persoon. 
Men kan dan proberen overeenkomstige patronen te vinden in hun genen
paspoorten en vervolgens in die van het algemene patroon afwijkende muta
tie de oorzaak van de ziekte herkennen. Het ligt voor de hand dat zo'n DNA-
onderzoek het beste kan worden verricht in tamelijk geïsoleerde gebieden. 
Juist daar zou men stabiele populaties vinden, die nog weinig zijn 'verstoord' 
door een omvangrijke instroom van immigranten. 

Op grond van deze methode is aan de medische faculteit van de Rijks
universiteit Groningen een aantal wetenschappelijke onderzoeken opgezet 
naar het ontstaan van bepaalde erfelijke ziektes, namelijk darm- en borst-
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GEZOCHT 
Friezen met astma 

Het Academisch Ziekenhuis Gronin
gen doet onderzoek naar de erfe
lijkheid van astma in de Friese bevol
king. 
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bel dan met: 
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Uit: Leeuwarder Courant, 13 mei 2000 

kanker en astmatische aandoeningen. Dit onderzoek spitst zich toe op 
Friesland. Het beeld namelijk dat de onderzoekers van deze provincie heb
ben, is dat mensen hier al vele honderden, ja misschien zelfs duizenden 
jaren op dezelfde plaats wonen en dus afstammen van een beperkt aantal 
voorouders. Wanneer men nu in Friesland alle of in ieder geval zoveel moge
lijk gevallen van een bepaalde ziekte - laten we zeggen borstkanker - verza
melt en documenteert, dan mag men ook veronderstellen dat deze groep 
zieken in het verre verleden zo'n gemeenschappelijke 'Friese' voorouder 
heeft gehad, in wiens genoom de betreffende mutatie (die dan tot een grote
re kans op bijvoorbeeld borstkanker leidt) voor het eerst is opgetreden. Men 
spreekt in zo'n geval van een 'founder-population'. De groep zieken van nu 
wordt onlosmakelijk verbonden met een hypothetische voorouder van dui
zenden jaren eerder. Wil dit type onderzoek tot succes leiden dan is deze his
torische verbinding een noodzakelijke voorwaarde. 

De medici leveren zich hier dus uit aan de geschiedenis. Zij hebben daar
over een bepaalde opvatting. De vraag laat zich echter onmiddellijk stellen: 
klopt hun beeld van de Friese geschiedenis wel? Is er in Friesland wel sprake 
van een bevolking die door de eeuwen heen (in de onderzoeksaanvragen 
wordt gesproken van 1500 jaar, maar voor het onderzoek is zelfs een periode 
van enkele duizenden jaren gewenst) gelijk is gebleven en waarbinnen dus 
veel verwantschapsbanden bestaan? Zo dit niet het geval is - en naar onze 
mening is dat zo - laat zich vervolgens natuurlijk ook de vraag stellen hoe 
deze genetici dan aan dit beeld van de geschiedenis komen? En wat meer is: 
hoe is het toch mogelijk, dat financierende instellingen zich door deze beeld
vorming zo hebben laten meeslepen, dat de onderzoeksaanvragen inder
daad zijn gehonoreerd? 

In deze bijdrage zal geprobeerd worden om de vanzelfsprekendheid te 
relativeren waarmee deze medici hun veronderstellingen over het Friese ver
leden te berde brengen. Er zal worden aangetoond dat er in Friesland geen 
sprake is van een bevolking die door de eeuwen heen gelijk is gebleven en 
die dus een hoge graad van interne verwantschap zou kennen. 
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De methode die daartoe wordt gehanteerd is de volgende. Allereerst zal ik 
het beschikbare genealogische en demografische bronnenmateriaal bespre
ken: wat zijn de mogelijkheden om over de bevolkingsopbouw in het verle
den zinvolle uitspraken te doen? Genealogie is wat dit betreft iets anders dan 
demografie. Ook al is het - en het materiaal laat dit zien - niet of nauwelijks 
mogelijk om de genealogie van een enkele familie erg ver in de tijd terug te te 
volgen, dit houdt nog niet in, dat geen uitspraken kunnen worden gedaan 
over de opbouw en de 'zuiverheid' van de bevolking als geheel. Daarbij is 
nog een ander element in het geding, namelijk de sociaal-economische 
geschiedenis van Friesland. De genetici gaan er klaarblijkelijk vanuit dat de 
Friese samenleving in het verleden er een was waarin (boeren)families eeu
wenlang op dezelfde plek woonden, min of meer zelfvoorzienend waren en 
nauwelijks contacten onderhielden met de buitenwereld. Alleen in een der
gelijke autarkische samenleving zou een bevolking inderdaad aan hun foun-
der-voorwaarden kunnen voldoen. De vraag laat zich dus stellen: hoe (wei
nig) dynamisch was de Friese samenleving in de verschillende fasen van 
haar geschiedenis? Tenslotte zal ik in mijn slotparagraaf proberen te verkla
ren hoe het toch mogelijk is, dat deze genetici juist Friesland tot onderzoeks
gebied hebben gemaakt? Bij dit alles beperk ik me weliswaar in hoofdlijnen 
tot de huidige provincie Friesland, maar aarzel ik niet om af en toe het gehe
le noorden in de beschouwing te betrekken. In de rest van deze bijdrage 
wordt met 'het Noorden' en de Noord-Nederlandse provincies gedoeld op de 
huidige provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 

Bronnenkritiek 

Wat kunnen we op basis van de beschikbare bronnen überhaupt aan de weet 
komen over de bevolkingsontwikkeling van Friesland? Alvorens aanstonds 
over te gaan naar de bevolking als geheel, stel ik daarbij eerst de vraag in 
hoeverre het mogelijk is om een reeks van de voorouders van individuele 
personen in kaart te brengen. Welke reikwijdte heeft, met andere woorden, 
op basis van de bronnen de genealogie? 

Pas in 1811 werd op last van de Franse bezetter in ons land een zo goed 
als compleet te achten bevolkingsregistratie ingevoerd. Voor de eeuwen 
daarvoor is men aangewezen op de zogeheten retro-acta van de burgerlijke 
stand. Daarvan zijn de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters verreweg 
de belangrijkste. Ze gaan in Nederland in het allergunstigste geval niet verder 
terug dan tot het midden van de zestiende eeuw.1 In Friesland en Groningen 
nemen de Nederduits-Gereformeerde doop- en trouwboeken van de meeste 
plattelandsdorpen - als regel de oudste en vanwege het staatskarakter van de 
kerk tevens de meest complete registers - eerst een aanvang in het derde 
kwart van de zeventiende eeuw. Een selecte steekproef in het beschikbare 
bronnenmateriaal stemt aanstonds tot nadenken. Van de 36 Friese steden en 
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hoofdplaatsen van grietenijen beginnen de - overgeleverde - doop- en 
trouwaantekeningen van slechts acht plaatsen vóór 1625. Een vijftal heeft 
zijn aanvang in het tweede kwart van de zeventiende eeuw, terwijl de overige 
pas na 1650 beginnen. Van de gemiddeld oudste retro-acta zijn die van enke
le plaatsen in de Zuidwesthoek en van de steden Leeuwarden, Harlingen en 
Dokkum bewaard gebleven. 

De provincie Groningen (Stad Groningen en Ommelanden) kent een vrij
wel vergelijkbare bronnensituatie, met als gunstige uitzondering de stad 
Groningen waar vrijwel alle huwelijksproclamaties tussen 1595 en 1811 
bewaard zijn gebleven.2 De bronnensituatie is, wat de noordelijke provincies 
betreft, het meest ongunstig voor Drenthe. Hier verordonneerden Ridder
schap en Eigenerfden in 1614 weliswaar dat kinderen binnen veertien dagen 
moesten worden gedoopt, maar het daadwerkelijk bijhouden van doopboe
ken nam pas veel later een aanvang. Slechts Gasselte (vanaf 1611), Meppel 
(1626) en Zuidlaren (1632) vormen gunstige uitzonderingen op de regel dat 
de meeste Drentse doop- en huwelijksboeken vanaf 1700 zijn bijgehouden, 
althans bewaard zijn gebleven.3 

Naast de geboorten- en huwelijksboeken kenden de steden het burger
recht. In de meeste steden zijn boeken bijgehouden waarin personen staan 
opgetekend die het burgerrecht verwierven, de zogeheten burgerboeken. De 
oudste is een lijst uit de stad Sneek die loopt over de jaren 1501-1516, waarop 
twee delen burgerboeken aansluiten die weer doorlopen tot 1803.4 De burger-
boeken van de traditioneel grootste steden van het Noorden, Groningen en 
Leeuwarden, reiken niet verder terug dan tot de jaren 1540.5 Die van de andere 
steden gaan, met uitzondering van Franeker (1539), minder ver terug in de tijd, 
waarbij de teloorgang van de oudste burgerboeken (vóór 1683) van de meest ex
pansieve Friese stad, Harlingen, als een echt gemis moet worden beschouwd.6 

De bruikbaarheid van deze bronnen is beperkt; doorgaans werd immers vrij
wel uitsluitend aan mannen het burgerrecht toegekend, waarbij niet duide
lijk wordt of het alleenstaanden zijn dan wel hoofden van gezinnen." De bur
gerboeken geven bovendien slechts de namen van de bovenste 10 à 15% van 
de bevolking.8 Wel beschikt een aantal steden over in meer of mindere mate 
incidentele taxatielijsten en registers met burgers en/of gildeleden die in een 
enkel geval teruggaan tot de vijftiende eeuw, waarover verderop meer. Hoe
wel ze voor het economisch-historische onderzoek en in bepaalde gevallen 
voor het genealogisch onderzoek van groot belang zijn, belemmert hun inci
dentele karakter en voorkomen systematisch vergelijkend onderzoek. 

Het gevolg van een en ander is dat voor veel levende personen van nu 
geldt dat men hun voorgeslacht als regel niet verder kan traceren dan tot 
omstreeks 1700. Hier ligt kortom een stevige chronologische beperking voor 
het retrospectieve genealogische onderzoek. 

Een tweede, met name praktische belemmering, die met het voorgaande 
samenhangt, is de grote tijdsinvestering die gemoeid is met het raadplegen 
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van dergelijke bronnen.9 Om deze (en existentiële!) redenen verbaast het 
hoge percentage gepensioneerden onder de stamboomvorsers allerminst. 
Tenslotte blijken deze incidentele bronnen (als gilderollen, burgerboeken en 
belastingcohieren) door hun uiteenlopende datering moeilijk onderling ver
gelijkbaar, temeer daar ze chronologisch gezien vaak hiaten vertonen. 

Een goed voorbeeld van dergelijke hiaten biedt het Frysk Kertiersteate-
boek. Deze genealogische publicatie, waarin de kwartierstaten van 147 in of 
vóór 1875 geboren personen (kwartierdragers) zijn opgenomen, geeft - gelet 
op de hoge kwaliteitseisen die aan het opnemen van een kwartierstaat wordt 
gesteld - in feite al een ideaalbeeld. Zo dient op zijn minst de helft van de 
kwartieren uit Friesland afkomstig te zijn, waarbij minimaal driekwart van 
het voorgeslacht bekend moet zijn.10 Het boek bevat in totaal 1176 parente
len (man en vrouw) in de vierde generatie voorafgaand aan de kwartierdra
ger. Zelfs met inachtneming van de hiervoor aangehaalde beperkingen blij
ven in de gemiddeld slechts anderhalve eeuw die de kwartierstaten door
gaans omspannen 70 parentelen (6%) geheel oningevuld dan wel dat slechts 
een (hypothetische) naam van beide of één der voorouders wordt aangeduid. 
In het geval van 43 kwartierstaten (29%) was het mogelijk van tenminste één 
voorouder nog één of meerdere generaties verder terug te gaan in de tijd.11 

De opgenomen kwartierstaten, die zoals gezegd slechts vijf generaties 
omvatten, geven verder allerminst een statisch beeld. Een door ons uitge
voerde telling wees uit dat in 98 gevallen (66,7%) in de helft van de acht paren
telen in de 'eerste generatie' tenminste één voorouder voorkwam die werd 
geboren in een andere gemeente dan de kwartierdrager. Voorts bevatten 41 
kwartierstaten (28%) tenminste één voorouder die van buiten Friesland 
afkomstig was en daarvan vinden we in 23 kwartierstaten tenminste één 
voorouder afkomstig uit een plaats buiten het huidige Nederlandse grondge
bied. Al met al geen tekenen die op een statische microcosmos wijzen. 

Van genealogie naar demografie 

De conclusie dat de genealogie ons niet verder dan hier (dus dan zo'n drie à 
vier eeuwen terug) kan helpen, houdt nog niet in, dat we niet voor een veel 
langere periode een totaalbeeld van de Friese samenleving en daarmee ook 
van de bevolkingsontwikkeling als geheel kunnen krijgen. We moeten dan de 
overgang maken van stamboom naar statistiek en van genealogie naar de
mografie. Het is goed mogelijk om tot meer algemene demografische con
clusies te komen en om aan te tonen dat de huidige Noord-Nederlandse 
bevolking beslist niet de resultante is van een door de eeuwen heen stabiele, 
of op zijn minst weinig gemengde populatie. 

Het bronnenmateriaal mag namelijk voor verregaand retrospectief gene
alogisch, dus op individuen gericht onderzoek nogal beperkt zijn, het biedt 
samen met allerlei anderssoortige beschikbare bronnen (bijvoorbeeld taxa-
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tielijsten) en gecombineerd met andere methodes (bijvoorbeeld de histori
sche geografie) wel degelijk aanknopingspunten voor verder demografisch 
onderzoek. Het materiaal geeft dan ook aanleiding genoeg om de veronder
stelling te onderbouwen dat de Noord-Nederlandse populatie heel wat min
der stabiel en derhalve 'gemengder' was dan door de medische onderzoekers 
wordt aangenomen. 

De door deze onderzoekers genoemde periode van vijftienhonderd jaar 
is in historisch opzicht - zeker in onze streken - een immens lange periode, 
die circa 50 generaties omvat.12 Binnen de Noord-Nederlandse context, waar 
de oudste geschreven bronnen (de meldingen uit de Romeinse Tijd even 
daargelaten) in al hun schaarsheid niet verder terugreiken dan tot de achtste 
eeuw, kunnen we in feite spreken over een begin in de prehistorie.13 Infor
matie over de tijd ervoor moet immers aan andere bronnen worden ontleend. 
En dat is ook gebeurd. Vergelijkend onderzoek naar stijlkenmerken van 
archeologische artefacten en naar contemporaine teksten met betrekking tot 
deze streken hebben tot de verrassende conclusie geleid, dat in deze prehis
torie de Friese bevolking uit de Romeinse tijd geheel of bijna geheel uit 
Friesland is weggetrokken (zie hierover de bijdrage van Ernst Taayke in dit
zelfde nummer). De 'Friezen' van daarna zijn immigranten geweest die 
afkomstig waren uit andere streken. Ook in het algemeen hebben archeolo
gen als bijvoorbeeld onlangs Jos Bazelmans (in het kielzog van P.CJ.A. 
Boeles) aangetoond dat de Noord-Nederlandse populaties veel mobieler 
waren dan de geografische aanduiding van een gebied, in het onderhavige 
geval 'Frisia', zou doen vermoeden.14 

Dit massale wegtrekken van de bevolking was de laatste integrale volks
verhuizing, maar is daarmee ook aangetoond dat er in later tijd geen sprake 
meer was van bevolkings dynamiek? Na een lange periode van achteruitgang 
van circa 200 tot 400 na Christus begon, zo lijkt het, de bevolking van de 
Friese kuststreken weer te groeien. Talloze verlaten terpen werden opnieuw be
volkt, hetgeen op een aanzienlijke immigratie wijst.15 Slicher van Bath reken
de voor dat Friesland en Groningen omstreeks 900 in totaal circa 42.500 in
woners telden en daarmee tot de dichtstbevolkte gebieden van Noordwest-
Europa behoorden.16 Men mag aannemen dat de omvangrijke Friese handel 
in deze periode, die onder meer leidde tot intensieve contacten met de door 
de Noormannen bewoonde streken, ook tot de vestiging van vreemdelingen 
in de grotere Friese nederzettingen zal hebben geleid. Gebrek aan bronnen 
verhindert hier jammer genoeg het trekken van harde, cijfermatige conclu
sies, maar gelet alleen al op de duizenden elfde-eeuwse munten die tot ver in 
Rusland werden gevonden, zal de Noord-Nederlandse samenleving destijds 
beslist niet een gesloten geheel hebben gevormd.17 

Ook al zijn de geschreven bronnen over deze periode schaars, de histori
sche geografie biedt hier aanvullende mogelijkheden. Vanaf de tiende tot de 
twaalfde eeuw, zo laat deze methode zien, was er sprake van een enorme 
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expansie en dynamiek van de bewoning in Noord-Nederland. Daarbij moe
ten we denken aan de occupatie van de landinwaarts gelegen hoogveenstre-
ken, waar de bewoning mede vanwege de op gang gebrachte, irreversibele 
maaivelddaling steeds verder landinwaarts schoof.18 Ongeveer vanaf het 
moment dat deze 'innere Kolonisation' rond 1200 ten einde liep, maakten 
overstromingen korte metten met de kustveenstreken langs de Dollard en in 
het westelijke Waddengebied. Tegenover dit landverlies stond de aanwinst 
van land in zeeboezems als de Marne, de Middelzee, de Lauwers, de Hunze 
en de Fivel. Verdreven bewoners zullen zich in het ene geval met de oude 
bewoners hebben vermengd, terwijl de nieuw aangewonnen gebieden door 
bewoners uit de aangrenzende streken werden gekoloniseerd. Ondanks het 
ontbreken van schriftelijke bewijzen, mag men hier een grote bevolkingsdy-
namiek veronderstellen. Ook door de snelle verbreiding van het kloosterwe-
zen vanaf circa 1150 werden de contacten met elders geïntensiveerd. 

Verstedelijking en immigratie 

De historicus Braudel typeert steden als transformatorhuisjes van moderni
sering; ze onderhouden contacten met de buitenwereld en stralen die door 
naar het achterland. Een stedelijke samenleving is over het algemeen veel 
dynamischer dan een plattelandse en dat geldt ook voor de bevolkingsop
bouw. Migratie, zowel naar buiten als naar binnen toe, verloopt dan ook vaak 
via een stad. Alvorens dieper in te gaan op de Friese samenleving als geheel, 
willen we daarom hier eerst nagaan hoe het proces van verstedelijking in 
Friesland verliep en hoe dit zijn repercussies had op de bevolkingsopbouw. 

Vanaf de dertiende eeuw constateren we in Friesland een aanvankelijk 
nog bescheiden urbanisatie. Het is aannemelijk dat zich onder de stedelin
gen nogal wat vreemdelingen bevonden. De uit het midden van de vijftiende 
eeuw overgeleverde codificaties van het stadsrecht van Bolsward en Sneek 
maken namelijk duidelijk onderscheid tussen 'Fresen' en 'Duytske' (niet-
Friezen).19 In het gildrechtboek van de stad Groningen, dat in 1434 begint, 
vinden we reeds in het eerste jaar verschillende - tezelfdertijd in Sneek en 
Bolsward als 'Duytske' aangeduide - lieden, die duidelijk niet uit de onmid
dellijke omgeving afkomstig waren, maar uit uiteenlopende plaatsen als 
Ballen, Munster, Wageningen, 's-Hertogenbosch, Stade, Coesfeld, Herwerden 
(Herford), Osenbrugge (Osnabrück), Buren, Schoonhoven, Schüttorf, Wee-
ner, Lemgo, Aalten, Aken, enz.20 Onder het 282-tal Leeuwarder burgers dat in 
1492 werd opgetekend komen lieden voor uit Gulik (Jülich), 's-Heerenbergh 
en Zutphen.21 In de zestiende eeuw beginnen de schrifturen rijker te vloeien 
en daarin herkennen we prompt weer vreemdelingen die hoofdzakelijk uit 
het Oost-Nederlands-Westfaalse achterland afkomstig waren. In een reeks 
Leeuwarder kohieren uit de periode 1531 tot 1554, opgesteld in verband met 
het herstel van een tweetal stadspoorten vinden we migranten die afkomstig 
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waren uit Nördlingen (Beieren), Keulen, 's-Hertogenbosch, Munster, Kalkar, 
Trier, Neuss, Nijmegen, Kampen, Deventer, Vlaanderen en Wallonië.22 Het 
zijn er misschien niet veel, maar op basis van een analyse van de voornamen 
kunnen onder de louter met een beroepsnaam aangeduide inwoners onge
twijfeld meer vreemdelingen worden aangetoond. 

Deze instroom van vreemdelingen nam met de introductie van een cen
traal gezag in Friesland (1498) verder toe. Daarbij valt niet alleen te denken 
aan bestuurders en ambtenaren uit Holland, Brabant en Vlaanderen, maar 
vooral ook aan militairen die gedurende lange tijd op de blokhuizen gelegerd 
waren en voor het overige een huis in de stad bewoonden. In 1540 was van 
de tachtig man sterke militaire bezetting van het Leeuwarder Blokhuis, méér 
dan de helft (43) uit het tegenwoordige Duitsland, Zwitserland en de Elzas 
afkomstig. Onder de plaatsen van herkomst van de 'Nederlandse' militairen 
vinden we dorpen en steden als Giethoorn, Coevorden, Vollenhove, Blokzijl, 
Kampen en Genemuiden.23 

Het spreekt voor zichzelf dat deze migranten vooral in de steden, en dan 
met name in de grotere, woonachtig waren. De persoonsnamen in de griete
nijen ten plattelande geven aan dat het overgrote deel van de bevolking daar 
vooralsnog uit de directe (Friese) omgeving afkomstig was (waarmee overi
gens weer niet gezegd is, dat deze lieden dus ook al eeuwenlang op het plat
teland woonden). Van de circa 1400 personen die in 1541 in de stad Gronin
gen werden aangeslagen, waren blijkens de toevoeging 'van..' tenminste 100 
personen van buiten Groningen, Friesland en Drenthe afkomstig, de meeste 
wederom uit Westfalen en Oost-Nederland.24 De noordelijke steden verkeer
den tussen 1550 en 1670 bovendien in een fase van een snelle bevolkingsex
pansie.25 De uitkomsten van de personele impositie, die in 1578 in Friesland 
werd opgelegd en die voor 17 van de 30 grietenijen en acht van de elf steden 
bewaard bleven, geven aanleiding te veronderstellen dat minstens een kwart 
van de Friese bevolking (26,2%) in de elf steden woonachtig was.26 Met zijn 
expansie liep een stad als Leeuwarden volledig in de pas met de Hollandse 
steden. Datzelfde gold, zij het in iets mindere mate, overigens ook voor het 
eveneens snelgroeiende Friese platteland.27 

Wel bleef de verstedelijking van Friesland - en Stad en Lande - achter bij 
Holland, waar de urbanisatiegraad toenam van 44% (ca. 1525) naar 61% (ca. 
1675), tegenover Friesland van 21% naar 33%. Een bijzonder geval was de stad 
Harlingen. Deze Friese havenplaats werd tussen 1580 en 1597 dankzij een 
tweetal uitleggingen van de stad vergroot van 15 naar 68 hectare.28 De bevol
king nam in de eeuw tussen 1560 en 1660 toe van circa 2500 inwoners tot 
9000 inwoners. De Harlinger stadsuitbreidingen genereerden een grote be
hoefte aan kapitaal, waardoor zich in 1586 onder meer de eerste lombarden van 
Noord-Nederland in de nieuwe noordoostelijke stadsuitbreiding vestigden.29 

De toevloed van meer dan honderd Vlaamse dopers gaf al in 1565 aanleiding 
tot een octrooiaanvraag door het Harlinger stadsbestuur voor een stadsuit-
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breiding die dan ook om exact dezelfde reden door het Roomsgezinde 
Madrileense hof werd getorpedeerd of althans op de lange baan geschoven.30 

Bij een onbekend aantal 'ketterse' vluchtelingen en vreemdelingen die 
zich vanwege een administratieve, politieke of militaire functie in het noor
den vestigden, voegden zich in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw 
professoren en studenten van de in 1585 en 1614 te Franeker en Groningen 
gestichte universiteiten. Van de 13.430 studenten die tussen 1585 en 1811 te 
Franeker geïmmatriculeerd werden kwam 35% uit het buitenland, nagenoeg 
gelijk verdeeld over Duitsers en andere Europeanen.31 De niet-Friese studen
ten uit de Republiek waren daarenboven goed voor bijna één-kwart (23,9%) 
van alle immatriculaties.32 

Het grootste deel van hen kwam in de zeventiende eeuw en verreweg de 
meeste van de 4700 buitenlanders en 3200 vreemdelingen elders uit de Repu
bliek vertrokken weer uit Friesland, maar op een gemiddelde Franeker bevol
king van 3500 inwoners was hun aantal niettemin aanzienlijk en het leidt geen 
twijfel dat ook zij er hun genetische sporen achterlieten. Voor de Groninger 
academie zijn vergelijkbare cijfers bekend. Tussen 1614 en 1808 werden 
11.890 studenten ingeschreven en daarvan kwamen 3971 (33,3%) uit het bui
tenland.33 

Toch lijken deze op zichzelf hoge aantallen nog in het niet te vallen bij de 
grote aantallen militairen die in onze streken terechtkwamen. De grootste con
centratie bevond zich in de stad Groningen, dat niet alleen de grootste stad, 
maar tevens de belangrijkste vesting was van de Noordoostelijke Neder
landen. Een aanzienlijk deel vestigde zich metterwoon in de stad en huwde 
er ook. Een greep uit een reeks willekeurige jaren spreekt boekdelen. In de 
drie jaren na de Reductie van Groningen (1594) bestond 30% van de huwen
de mannen uit militairen, in de jaren 1610-1611 was dit aantal gedaald tot 
27,6%, maar hun aandeel bleef de gehele eeuw door hoog (bijv. 1681-1695: 
20,6%). Het lijkt niet te gewaagd te veronderstellen dat zich onder de naar 
raming 28.000 mannen, die gedurende de zeventiende eeuw in de stad 
Groningen huwden, minstens 5600 militairen bevonden.34 Lagere, maar niet
temin aanzienlijke percentages mogen we voor garnizoenssteden als Leeu
warden en Harlingen veronderstellen.35 

De dynamiek van het Noorden blijkt ook uit de aantallen Joden die zich 
hier vestigden, aanvankelijk in Friesland en weldra, in nog grotere getale ook 
in Groningen en Drenthe. Hoewel er al eeuwenlang groepjes Joden in Noord-
Nederland zullen hebben gewoond, zat hun aantal vanaf het midden van de 
zeventiende eeuw in de lift. Het gewestelijk bestuur van Friesland bepaalde in 
1645 'dat nopens de Joden binnen de landschappe van Frieslandt narigten 
omtrent hunne komst, hun aantal en hunne namen moesten worden inge
wonnen, waartoe lijsten moesten worden opgemaeckt'. In 1665 bezat de 
joodse kehilla (gemeente) te Hindeloopen al een eigen begraafplaats bij 
Workum en de eerste friese joden werden reeds in 1651 en 1669 te 
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Amsterdam aangetroffen.36 Spoedig daarna kwam voor deze groep de per
missie te huwen en te begraven volgens eigen voorschriften. Ook in Stad en 
Lande verschenen Joden, zoals in Appingedam, alwaar in 1660 reeds een 
aantal Joden woonachtig waren.37 Het jaar daarop kregen Joden permissie 
om in de stad Groningen 'waren en commercie te exerceren'.38 Het is opmer
kelijk dat veel joden zich op het Noordnederlandse platteland vestigden. In 
de kleinere plaatsen verrezen vanaf de achttiende eeuw verschillende syna
gogen, zoals in Gorredijk, Lemmer, Noordwolde en Hindeloopen (Friesland), 
Dwingeloo (Drenthe), Farmsum en Leek (Groningen). Vooral de Veenkolo
niën, die volop in ontwikkeling waren, waren in trek. De synagogen van 
Pekela, Veendam en Winschoten dateerden van respectievelijk 1737, 1745 en 
1771. Na 1840 raakte de aanwas van joden in Friesland achterop bij overig 
Nederland, maar in Drenthe (1859: 2,3% van de bevolking) en Groningen 
(1859: 2,1%) bleven hun aantallen groeien. Na Noord-Holland (5,7%) bereik
ten zij er relatief hun grootste omvang.39 

Het dynamische Friesland 

Kunnen we nu de biomedici tegemoetkomen door het ons dan zo voor te 
stellen, dat de stad dynamisch was en het platteland stabiel? Was het Friese 
platteland een reservoir van het oude 'Friese' genoom, waar de stad de 
vreemde elementen herbergde? Een nadere beschouwing over de sociaal-
economische eigenaardigheden van de Noordelijke gewesten laat onmiddel
lijk zien dat dit beslist niet het geval is geweest. 

Het merendeel van de migranten zal uiteindelijk om sociaal-economi
sche redenen weliswaar de steden hebben opgezocht, ook tussen de steden 
en het omringende platteland bestonden echter door de eeuwen heen inten
sieve contacten. Hoe intensief valt het best af te leiden uit de hiervoor aange
haalde huwelijksproclamatieboeken en de burgerboeken, die in ieder geval 
vanaf circa 1600 in de grootste steden van het noorden zijn bewaard geble
ven. Het weinige onderzoek dat tot dusverre in deze bronnen is verricht 
rechtvaardigt de veronderstelling dat tussen deze steden en het nabije en 
verre ommeland een actief migrantenverkeer bestond. 

Allereerst geven we nog eens een aantal cijfers betreffende de steden. 
Nijboer rekende voor dat in Leeuwarden van de tussen 1540 en 1700 als bur
ger aangenomen wevers er meer dan 60% van buiten Friesland en van het 
totaal alleen al 25% uit Duitsland afkomstig was.40 Een vergelijkbare peiling 
in het oudste burgerboek van de Friese hoofdstad (1540-1651) wees uit dat in die 
periode ruim 38% van de nieuwe burgers van buiten Friesland afkomstig 
was.41 In de jaren 1671-1770 was tenminste één op de vijf nieuwe burgers in 
Groningen van buiten de Republiek afkomstig en nog eens 9% van buiten 
Noord-Nederland. Van de naar schatting 750 wevers die Harlingen omstreeks 
het midden van de achttiende eeuw telde kwam vermoedelijk het merendeel 
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uit Duitsland, daaronder zowel sedentaire als seizoenswevers.42 De Neder
landse kustgewesten, ook het relatief rurale Friesland, kenmerkten zich van
af de vroege zestiende eeuw tot circa 1670 door een snelle groei van de 
bevolking en een toenemende concentratie in steden. Sterker dan elders was 
de groei van bijvoorbeeld Amsterdam in de jaren 1601-1800 aan de instroom 
van huwelijkspartners van elders te danken.43 De cijfers betreffende de 
grootste noordelijke steden geven echter aan dat het vreemde element hier 
eveneens een grote rol speelde. 

De aantallen vreemdelingen ten plattelande zullen ongetwijfeld nogal 
wat geringer zijn geweest dan in deze steden, maar onbekend waren zij ook 
hier niet.44 Hele stukken van het Noord-Nederlandse platteland werden bij
voorbeeld in aanzienlijke percentages bevolkt door migranten van elders. 
Een van de mooiste voorbeelden is het in 1505 bedijkte Bildt waartoe de 
Hollandse uitvoerders enkele honderden kolonisten uit Zuid-Holland over 
lieten komen. Ruim een eeuw later begon de ontwikkeling van de Groninger 
Veenkoloniën. Het voorheen vrijwel lege gebied raakte in een snel tempo 
bevolkt, waarbij Friese compagnons en hun onderhuurders zich weldra zeer 
actief betoonden.45 Van de 794 lidmaten die tussen 1650 en 1800 met attesta
tie bij de Nederduitsch-Gereformeerde gemeenten van Veendam en Wilder-
vank binnenkwamen was 14,2% afkomstig uit overig Nederland en 9% uit 
Duitsland.46 Let wel, het betreft hier dan ook nog eens alleen hervormden, 
want katholieken, joden en doopsgezinden waren eveneens goed vertegen
woordigd op dit deel van het Groninger platteland. Van een vrijwel onbe
woonde streek was het gebied in 1808 gegroeid tot een streek met 'bloeijende 
Colonien, met een populatie te zamen van 19.489 zielen', ofwel ruim 15% van 
de bevolking van het departement Groningen.47 

Bij de occupatie van de veenkoloniën in de Friese Zuidoosthoek speelde, 
zo laat het zich aanzien, het regionale element een veel sterkere rol. Deson
danks zullen zich ook hier verschillende vreemdelingen onder de nieuwe 
bewoners hebben bevonden. Dat gold te meer voor de zogeheten 'Gieterske 
ynvaazje', de komst - na 1751 - van aanzienlijke aantallen Noordwest-Over
ijsselse verveners naar de latere veenpolders in het lage midden van Fries
land. Prakke memoreert in bloemrijk proza de 'vulling van de venige rand-
partijen' van het oude Drentse plateau, om te beginnen dankzij de activi
teiten van de Maatschappij van Weldadigheid in het zuidwesten en nader
hand via de inwijking van Friese en Westfaalse veenarbeiders in de zogehe
ten Zuidenveldse Zak.48 

In veel Friese veenkoloniën en boerendorpen met een kolonie aan de 
vaart was het agrarische element al in 1749 in meer of mindere mate naar de 
achtergrond gedrongen en overheersten ambachtslieden, neringdoenden, 
arbeiders en schippers.49 Vanaf het tweede kwart van de negentiende eeuw 
bezetten katholieke Westfaalse ondernemers, dikwijls voormalige 'lapkepoe-
pen' of 'fijndoekspoepen! dan wel hun afstammelingen, een prominente 
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plaats in de manufacturen- en confectiehandel, maar ook in de metaalnijver
heid, de fabricage van piano's en de keramiek, met name in Leeuwarden en 
Sneek, maar ook in de stad Groningen.50 De bekendste representanten van 
deze kleine, maar invloedrijke bevolkingsgroep waren de grondleggers van 
het C & A concern, de gebroeders Clemens en August Brenninkmeyer, die 
hun eerste zaak in 1841 in Sneek vestigden en ruim veertig jaar later via 
Leeuwarden en Amsterdam hun zaak tot een landelijk en uiteindelijk wereld
wijd concern uitbreidden. 

Daarnaast was er een voortdurende migratie van plattelanders naar de 
nabije, veel gemengdere steden en voorzover het Friesland betreft naar de 
semi-stedelijke 'vlecken', die fors groeiden.51 Omgekeerd was de trek van de 
door sterfteoverschotten geplaagde steden naar het platteland veel geringer. 
Toch vond er zeker uitwisseling plaats, met name in de hogere sociale lagen 
onder edellieden, patriciërs maar ook artsen en predikanten.52 

De steden met hun gemêleerde bevolking vormden dus zeker geen geïso
leerde fenomenen tegen een rurale achtergrond; er was sprake van symbiose 
tussen stad en het omliggende platteland. Dit wordt bevestigd bijvoorbeeld 
door het onderzoek van McCants. Op basis van de zogenaamde 'Specieko
hieren' toonde zij voor de tweede helft van de achttiende eeuw een zeer ster
ke intra-provinciale mobiliteit aan in Friesland. Op jaarbasis varieerde zij van 
0,63% (platteland) tot 0,79% (steden), met de grootste stad (Leeuwarden, 1,0%) 
en een laagveengrietenij als Aengwirden (3.14%) als toppers.53 Het achttien-
de-eeuwse Friesland werd door haar beschreven als 'a society accustomed to 
the frequent arrival and departure of families, widows, and other unmarried 
adults to and from even the smallest of its villages'.54 McCants wijst op het 
lokale karakter van de migratie, maar ook op de constante stroom van het 
platteland naar de stad en omgekeerd. 

Ook voor religieuze vluchtelingen opende het noorden in de zeventiende 
en achttiende eeuw waar mogelijk zijn grenzen. Soms betrof het dan wel heel 
kleine groepen - bijvoorbeeld de te Wieuwerd neergestreken Labadisten (ca. 
1675-1732), met spraakmakende leden als Anna Maria van Schurman en 
Maria Sybilla Merian - en was hun verblijf kortstondig; in andere gevallen 
ging het om honderden vluchtelingen, zoals de protestantse réfugiés die 
vanaf 1681 uit Frankrijk en Piëmont werden toegelaten in zowel Friesland als 
Groningen.55 In 1683 vestigden zich honderden Fransen onder leiding van de 
markies de Venours in Friesland, waaronder in Gaasterland. Hun aanwezig
heid aldaar blijkt uit het ruim tiental Franse lelies dat op de in 1718 uitgege
ven Schotanuskaart van die grietenij prijkt. Waalse gemeenten bestonden er 
- naast de grotere in Groningen (1686) en Leeuwarden (1659) - gedurende 
langere of kortere tijd in vijf Friese steden en in Heerenveen en Balk. Later, in 
1694 en 1711, volgden groepen zogeheten Zwitsers, uitgeweken Doopsge
zinden uit Zwitserland en de Palts, die met name in de stad Groningen, 
Sappemeer en Hoogkerk neerstreken. 
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Vroeg-kapitalistische dynamiek 

Zo blijkt dus dat de noordelijke samenleving ook buiten de steden en de 
vanaf de zestiende eeuw gekoloniseerde kustpolders en veengebieden een 
grote dynamiek kende. Het gehele gebied was geïntegreerd in de markteco
nomie van de Republiek. Dat het platteland volop meedraaide in zo'n geld
economie blijkt voor het huidige Friesland goed uit de manier waarop het 
grondbezit was verdeeld. Doorgaans - dus voor meer dan 50% - was de grond 
niet in het bezit van degenen die haar bewerkten. De boeren pachtten hun 
grond van een bezittende elite en zij betaalden hun pacht al omstreeks 1500 
niet in natura, maar hoofdzakelijk in geld. Het spreekt voor zich dat zij der
halve hun producten ook verhandelden op een markt waar ze zich in geld 
lieten betalen. Ook betaalden zij hun personeel en de van hen afhankelijke 
ambachtslieden in de dorpen in baar geld. 

Friesland bleef tot ver in de twintigste eeuw een typische pachtprovincie, 
hoewel het eigen grondbezit er in de tweede helft van de achttiende eeuw 
wel sterk toenam. In Groningen echter kregen de meeste pachters in diezelf
de achttiende eeuw (dankzij een voor hen gunstige ontwikkeling van het 
beklemrecht) de facto de volle beschikking over de grond, terwijl in Drenthe 
al in 1630 het merendeel van de boerenbedrijven in eigen bezit was.56 

Deze economische verhoudingen laten zien, dat we hier met een relatief 
open samenleving te maken hebben, waarin innovaties en modernisering 
evenzeer een plek hadden als de instroom van arbeidskracht uit den vreem
de. Typerend voor zo'n open samenleving is ook de mate waarin het werk 
verdeeld wordt. In een autarkische samenleving vindt men doorgaans nau
welijks gespecialiseerde beroepen; de boer doet alles zelf. Zo niet in Noord-
Nederland. In de Friese veenweidestreek bijvoorbeeld was meer dan de helft 
van de bevolking in niet-agrarische beroepen werkzaam en was dus sprake 
van een behoorlijke mate van differentiatie. Ditzelfde kan voor de Groninger 
veenkoloniën worden aangenomen.57 Het weinig gesloten karakter van de 
noordelijke samenleving blijkt ook bij uitstek uit de hoge alfabetiserings-
graad; mogelijk wel meer dan tachtig procent van de bevolking kon, al in de 
zeventiende eeuw, lezen, waardoor de informatie over alles wat vreemd en 
nieuw was gemakkelijk kon worden opgenomen. Niet verwonderlijk dus, dat 
er in vergelijking met de landgewesten relatief een groot aantal boekdrukkers 
en -handelaren gevestigd was, met name in Leeuwarden, Groningen, Frane-
ker en Harlingen.58 

Bij deze marktgerichtheid en de behoorlijke mate van economische en 
sociale dynamiek past ook, dat Noord-Nederland tot in de eerste helft van de 
negentiende eeuw - en daaronder Drenthe zelfs tot circa 1910 - veeleer een 
attractie- dan een expulsiegebied was.59 Expansiemogelijkheden waren er im
mers volop; aanvankelijk in de kustpolders en naderhand en op veel grotere 
schaal in - met name - de hoogveengebieden. Tegelijkertijd ging ook in de 
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traditionele kleistreken de bevolkingsaanwas crescendo. Na een periode van 
stagnatie en bevolkingsafname, die op de Groninger klei harder aankwam 
dan in de Friese kleistreken, groeide de bevolking vanaf het midden van de 
achttiende eeuw zeer sterk. Tussen 1744 en 1860 was er sprake van exact een 
verdubbeling van de bevolking in de plattelandsgemeenten van de Friese klei
streken.60 In de Ommelander en Oldambtster kleistreken ging het nog har
der. Paping becijferde tussen 1770 en 1859 een bevolkingsgroei van 95,6%.61 

Hij stelde tevens vast dat de cultuurgrond er tezelfdertijd met 8% werd uitge
breid en er na 1790 sprake was van een aanzienlijke immigratie van katholie
ken.62 In deze periode speelde de (im)migratie echter wel een veel geringere rol 
en was er veeleer sprake van een interne dynamiek, waarbij de bevolkings
groei vooral te danken was aan een afname van de (zuigelingen) sterfte. Niet
temin bleven er ook toen intensieve contacten bestaan tussen de kleistreken 
en de zand- en veengebieden. Vrijwel elk terpdorp stond via een opvaart in 
contact met een wijdvertakt kanalenstelsel, bestaanden uit maren, rijten, 
eeën en vaarten, waarlangs turf, vee, bakstenen, granen, aardappelen en na 
1840 ook terpaarde werden afgevoerd. 

De bevolkingsdynamiek was in deze periode uiteraard het grootst in de 
veenstreken. Die trokken niet alleen verveners en boeren als kolonisten aan, 
maar ook neringdoenden, werfbazen en uiteraard talloze schippers. Nog in 
1819 was de veenderij, die aan circa 2500 mensen werk bood, de belangrijk
ste tak van 'nijverheid' in Friesland, op ruime afstand gevolgd door de steen
bakkerijen en scheepstimmerwerven, die aan 445, resp. 257 mensen emplooi 
boden.63 Voor Groningen en Drenthe golden vergelijkbare aantallen. Gerding 
rekende voor dat in 1850 in Noord-Nederland (incl. Noord-Overijssel) onge
veer 2500 gezinnen en 3500 seizoenarbeiders in het veen werkzaam waren.64 

Gelet op het eerder genoemde Friese cijfer lijkt dit eerder een conservatieve 
schatting. Schippers en turfgravers vormden tezamen een mobiele bevol
king, die zich in de statistieken bleef manifesteren tot ver na de economische 
en demografische omslag die met name Friesland en Groningen na 1850 
doormaakten.65 

Relatieve stagnatie na 1850 

Voor de periode van omstreeks het midden van de negentiende eeuw be
schikken wij dankzij de tienjaarlijkse algemene volkstellingen die vanaf 1830 
werden gehouden voor het eerst over betrouwbare en nagenoeg uitputtende 
bevolkingsaantallen. Dit was aan de vooravond van de grote landbouwcrisis 
(1878-1895) die in Friesland en Groningen hard aankwam. Het proces van 
periferisering dat al in de eerste helft van de negentiende eeuw was ingezet, 
raakte in een stroomversnelling. Het is hier niet de plaats in te gaan op de 
oorzaken van deze voor het Noorden bedenkelijke ontwikkeling.66 Relevant 
is wel dat ze leidde tot een drastische afname en bijna-halvering van het 
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aandeel van de Noord-Nederlandse bevolking (in de totale Nederlandse 
bevolking) - van een hoogtepunt in 1860 (18,6%), via 15,4% in 1899 naar 
10,4% in 2000. 

Het is precies in deze zelfde periode van relatieve en soms zelfs absolute 
bevolkingsachteruitgang, dat het beeld is ontstaan van Noord-Nederland als 
een min of meer statisch of althans stabiel deel van Nederland. Ik kom daar
op straks nog terug. Demografisch gezien valt zelfs op die vooronderstelling 
nog het nodige af te dingen, waarbij we het dan nog niet eens hoeven te heb
ben over de enorme migratieverliezen, die Friesland, Groningen en Drenthe 
opleverden - in totaal een 'gat' van bijna 1,3 miljoen inwoners!67 

Om te beginnen waren de percentages autochtonen (d.w.z. in de geboor
teprovincie woonachtigen) in Friesland en Groningen steeds het hoogst, 
maar daar staat tegenover dat de intergemeentelijke mobiliteit dat eveneens 
was en bovendien voortdurend tot de hoogste in Nederland behoorde.68 We 
krijgen daar voor het eerst zicht op bij de Derde Algemeene Volkstelling van 
1849. In dat jaar telden Friesland en Groningen inderdaad weinig niet-
Friezen en Groningers, maar omgekeerd lagen de percentages inwoners die 
in een andere gemeente dan hun woongemeente werden geboren er nu juist 
het hoogst (Groningen 27,9%, Friesland 24,5%, tegenover landelijk 20,4%). 
De percentages elders in Nederland geborenen schommelden daarentegen 
rond de helft van het landelijke cijfer, maar Groningen (en Drenthe) telde 
relatief weer evenveel buitenlanders als landelijk (2,4%). Uit deze cijfers con
cluderen we dat de bijna 519.000 noorderlingen weliswaar relatief voorna
melijk uit de eigen regio afkomstig waren, maar dat onder dit half miljoen 
mensen naar verhouding het meeste werd verhuisd, zij het overwegend in de 
eigen omgeving. Nu is het opmerkelijk, maar daarom - gelet op het beroerde 
economische getij waarin het Noorden na 1870 verzeild raakte - niet minder 
verklaarbaar dat deze interne mobiliteit met het verstrijken der jaren sterker 
werd. Terwijl tussen 1849 en 1930, landelijk gezien het 'autochtonenpercen-
tage' per gemeente nauwelijks steeg (van 20,4% naar 21,7%) liep het in de drie 
noordelijke provincies sterk op.69 In Friesland lag de werkelijke mobiliteit, 
gerekend naar de actieradius, in feite nog hoger, omdat de Friese gemeenten 
qua oppervlakte gemiddeld veruit de grootste in Nederland waren. Daardoor 
blijft een fors percentage 'village-to-village'-mobiliteit verborgen.70 De Friese 
mobiliteit was zelfs extreem hoog te noemen en liep vanaf de periode 1860-
1870 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog van jaar op jaar op van gemid
deld 9,8% per jaar naar 15,4%. Dit hield in dat in de laatstgenoemde periode 
bijna één op de zes bewoners van die provincie per jaar verhuisde! Deze 
mobiliteit moge dan vooral het gevolg zijn geweest van 'uitwijkreacties' op 
een stagnerende en plaatselijk inkrimpende economie, de demografische 
gevolgen waren er niet minder om. De intra-noordelijke mobiliteit was wel
beschouwd zowel de pendant als dikwijls ook het voorportaal van de grote 
emigratiegolf die uiteindelijk vele noorderlingen naar elders in Nederland en 
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overzee deed vertrekken. Paradoxaal is het, dat met dat grote vertrek - in 
Friesland althans - het aandeel van de autochtone bevolking toenam. 

De bevolking bleef, zoals wij eerder in dit verhaal met betrekking tot de 
periode vóór 1800 aantoonden, in Friesland dus onverminderd mobiel, met 
dit verschil dat men nu vooral binnen de provincie verhuisde. Bovendien, 
bestaat tegenwoordig de bevolking van het platteland - en dit al vanaf het 
eind van de jaren vijftig van de twintigste eeuw - niet in toenemende mate 
uit forenzende ex-stedelingen? 

Conclusies 

Het wordt tijd enkele conclusies te trekken en deze te confronteren met het 
beeld dat de biogenetici van de Friese geschiedenis hebben. Is het werkelijk 
mogelijk dat in het mengvat van de Friese samenleving een 'Fries' genoom is 
blijven bestaan? Of in andere woorden: zijn alle of de meeste hedendaagse 
Friezen familie van elkaar? 

Een antwoord op deze vraag hangt in de eerste plaats af van hoe ver we in 
de geschiedenis terug willen kijken. We begonnen deze bijdrage bij de vrijwel 
volledige volksverhuizing in de vierde of vijfde eeuw. Voor de periode daar
voor als ook voor deze verhuizing zelf verwijzen we nogmaals door naar de 
bijdrage van Ernst Taayke. Wel is natuurlijk duidelijk dat een zogenaamde 
founder-population niet tot voor deze tijd kan worden teruggevonden. 

Hoe zit het voor de periode daarna? Voor de tijd tot ca. 1200 zijn nauwe
lijks schriftelijke bronnen overgeleverd. Gecombineerd met resultaten van 
archeologisch en historisch-geografisch onderzoek levert het spaarzame ma
teriaal dat er is echter eerder het beeld op van een door zijn handel vrij be
weeglijke en ook expansieve samenleving dan van een apathische in zichzelf 
gekeerde boerenmaatschappij. 

Dat de samenleving - ook in demografisch opzicht, en daarover gaat het 
hier - heel wat dynamischer was dan vaak wordt aangenomen kan voor de 
latere, beter gedocumenteerde tijd vanaf de vijftiende eeuw veel nauwkeuri
ger worden aangetoond. Er zijn allereerst historisch-geografische bewijzen 
aan te voeren. Het uitgebreide landverlies in de middeleeuwen, de talloze 
inpolderingen, het opschuiven van bewoningskernen en niet te vergeten de 
verveningen en ontginningen, ze wijzen alle op expansieve dynamiek en 
daarmee op ruimte voor nieuwkomers. 

Het beschikbare bronnenmateriaal bevestigt deze vaststelling. Het laat zien 
dat de bevolking van het noorden, de steden voorop, vooral tot het midden van 
de negentiende eeuw, inderdaad voortdurend 'aangevuld' werd met migranten 
van elders. Een grootschalige, evenementiële inwijking van 'vreemdelingen' 
vond plaats in enkele bijzondere gebieden (kustpolders als Het Bildt, de veen
koloniale en laagveenstreken). De steden daarentegen werden, blijkens de 
retro-acta van de burgerlijke stand, gevoed door een constante, relatief om-
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vangrijke stroom vreemdelingen die zich mengde met de 'autochtone' bevol
king. Ook al zullen de leden van sommige van deze groepen - een goed voor
beeld zijn de Hugenoten - gedurende enige generaties hun huwelijkspart
ners bij voorkeur onder de groepsgenoten hebben gezocht, op de lange duur 
vermengden ze zich door huwelijken met de Friese bevolking. 

De naïviteit van de biogenetici maakt dat ze zelf al niet bedenkingen van 
sociaal-historische aard hebben ingebracht tegen hun eigen vooronderstel
lingen. Ze hebben zich niet afgevraagd hoe dynamisch de Friese samenle
ving was en de reden is waarschijnlijk toch wel dat ze het verband tussen 
algemene sociaal-economische en demografische dynamiek niet hebben 
onderkend. Daarmee zijn ze voorbijgegaan aan een aantal voor het begrip 
van de geschiedenis wezenlijke inzichten. Het belangrijkste daarvan is wel 
dat de kustprovincies in Noord-Nederland in de vroeg-moderne tijd juist tot 
de meer verstedelijkte delen van de Republiek en daarmee ook van geheel 
West-Europa hoorden. Zeker Groningen en Friesland werden gekenmerkt 
door vroegkapitalistische dynamiek. Het handelskarakter en de marktge
richtheid van de noordelijke samenleving blijkt onmiddellijk uit de vele ste
den, stadjes en 'vlecken', uit het hier al vroeg ontwikkelde trekvaartenstelsel 
en het tot in welhaast alle bewoningskernen vertakte kanalenstelsel en ook 
uit de relatief omvangrijke beroepsgroep van de schippers. Tussen het 
Noorden (met name de Waddeneilanden, Friesland en Drenthe) en Holland 
- Amsterdam voorop - bestond tenminste tot het midden van de negentien
de eeuw een intensief onderling verkeer van personen, goederen en kapitaal. 

Binnen deze marktgerichte, vroegkapitalistische samenleving bestonden 
dus innige economische en sociale relaties met het 'buitenland' en met de 
rest van Republiek, terwijl er ook intern door de marktgerichtheid van de 
samenleving sprake was van voortdurende en intensieve contacten tussen 
de steden en hun ommeland. Het Noorden was niet, zoals in de periode 
daarna, expulsiegebied, maar trok juist tal van mensen aan. Het gaat dan 
zowel om tijdelijke arbeidskrachten als om permanente vestigers. Deze 
immigratie heeft - hoeveel minder sterk misschien ook - ook op het platte
land zijn sporen wel degelijk nagelaten. Zeker als we bedenken dat het hier 
niet gaat om eenmalige gebeurtenissen, maar om een werkelijk eeuwenlange 
trek naar deze 'kusten van de Noordzee', dan ligt de veronderstelling voor de 
hand dat deze immigranten ook op het platteland hun genetische sporen 
hebben achtergelaten.71 Er heeft kortom een niet te verwaarlozen uitwisse
ling van genetisch materiaal tussen buitenland en Friesland en daarbinnen 
tussen stad en platteland plaatsgehad. 

Hoe kan het nu, dat de biomedici zo naïef met de geschiedenis zijn 
omgesprongen? Een mogelijke oplossing ligt in het laatste tijdvak dat in deze 
bijdrage aan de orde is gesteld. Na 1850 veranderde de plaats van Friesland 
en Groningen binnen het geheel van de Nederlandse samenleving. In plaats 
van nog langer mensen aan te trekken, werd het tot expulsiegebied en tot 
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een belangrijke leverancier, niet alleen van arbeidskrachten voor het westen 
van het land, maar ook van enorme aantallen emigranten naar Amerika en 
later Australië. De achterblijvers bleven, zij het nu binnen het eigen gewest, 
onverminderd mobiel; ze verhuisden met de regelmaat van de klok en 
trouwden ook door de hele provincie heen. Zou er ergens in Friesland nog 
sprake geweest zijn van een oorspronkelijk 'Fries' genoom, dan werd het nu 
nog verder verstoord. 

In de beeldvorming van de provincie veranderde in de negentiende eeuw 
iets wezenlijk. Onder invloed van de romantiek en van de eenwording van de 
Nederlandse natie schiepen zowel de Friezen zelf als ook de buitenstaanders 
het beeld van een oeroude, authentieke samenleving. De Friese kleine bur
gerij en arbeiders begonnen zelf, als reactie op het verlies van politieke zelf
standigheid in de Bataafse tijd en vooral op de economische periferisering, 
Friese cultuur in steeds sterker mate te zien als een rurale streekcultuur.72 Op 
de oorsprong en de motieven die hieraan ten grondslag lagen hoeven wij 
hier niet in te gaan, wel op de consequenties. In deze beeldvorming namelijk 
werd een scherp onderscheid gemaakt tussen stad en platteland en werd het 
laatste gezien als een residu-gebied van oude Friese zeden en gewoonten. 
Het is een sterk beeld gebleken, want tot in onze tijd houdt het, getuige bij
voorbeeld het succes van het boek van Geert Mak over Jorwerd, in essentie 
moeiteloos stand: Friesland is 'oer'. 

Een krachtig beeld hoeft echter niet ook historisch gezien correct te zijn. 
Het lijdt geen twijfel dat dit beeld dit dan ook niet is; het gaat immers voorbij 
aan een aantal door de eeuwen heen veel wezenlijker kenmerken van de 
geschiedenis van Friesland en de overige Nederlandse kustprovincies: dyna
miek, mobiliteit, vernieuwingsdrang en handelsgeest. Het is daarom jammer 
en het geeft ook te denken over de resultaten van hun onderzoekingen, dat 
de genetici uit Groningen dit beeld klakkeloos hebben overgenomen en zijn 
gevallen voor de Lorelei van het vermeende Friese genoom. 

Noten 

1 Het oudst bewaard gebleven doopregister is dat van de Oude Kerk in Amsterdam. 
Het begint in 1564. Het oudste huwelijksregister is het trouwregister van de OL Vrouwe 
Kerk te Deventer (1542-1591); cf. Van Booma, Onderzoek, 217. Registers van overlijden, 
zogeheten begraafboeken, zijn nog zeldzamer, in weerwil van een aanbeveling van de 
Dordtse Synode van 1578 om de namen der gestorven lidmaten te registreren (cf. ibi
dem, 219). Incidenteel bevatten lidmatenregisters en diaconierekeningen aanwijzin
gen omtrent namen en aantallen overledenen. Een witte raaf vormt de door ds J.C. 
Wiersma te lelsum gedurende de jaren 1739-1791 in het kerkeboek van de Hervormde 
Gemeente bijgehouden sterfgevallen, compleet met onder andere de ziektegeschiede-
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nissen; Bergsma, 'Een achttiende-eeuwse kroniek'. 2 GAG, Archief 252, nrs. 157-189 
Copulaat- of ondertrouwregisters. De ondertrouwgegevens over de jaren 1602-1603, 
1640-1646 zijn onvolledig, cq. verloren gegaan. In het kader van een dissertatie over 
'Bevolking en economie van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1594-
1795)' wordt door ondergetekende momenteel onderzoek gedaan naar herkomst en 
beroep van huwelijkspartners in de stad Groningen (1595-1811). 3 Brood, Inventaris, 
V. 4 Oosterhout, Snitser Recesboeken, 338-345, Keikes, Inventaris, nrs. 73-74. 5 Voor 
Groningen: GAG, rood na de reductie (archief 529), inv. nr. 596er ('Cleyne Borgerrecht 
1544-1798'. Het boek begint met 'Anno domini dusent vijffhondert veerende veertich 
wordt der Stadt Groeninghen borgher boeck vorniet doe de erbaren ende vrommen 
Eltet tho Lellens, Euerdt Mepsche, Reynt Albarda ende Albart Jarghes borghermestere 
weren). Voor Leeuwarden: GAL, M 226-228 (burgerboeken) en K 15 (Klapper op de 
namen van het oudste burgerboek, 1540-1651). 6 De burgerboeken van de grotere 
Friese steden , met voorbijgaan aan de eerdergenoemde, nemen een aanvang in 1574 
(Dokkum), 1579 (Bolsward) en 1637 (Workum). 7 In 1583 (23 september) werd in Gro
ningen in zoverre hiervan afgeweken dat aan negen vrouwen 'zoe hijr binnen dese 
Stadt tappen ofte herberghe holden' in verband met de oorlogsomstandigheden het 
burgerrecht werd verleend (GAG, archief 529, inv. nr. 596er). 8 Vgl. Schroor, 'Demo
grafische ontwikkeling Leeuwarden', 49-51. 9 Dit geldt des te meer voor de grotere 
plaatsen. Als voorbeeld Leeuwarden. In de Friese hoofdstad met naar schatting ge
middeld 14.300 inwoners werden in de jaren 1603-1793 ruim 100.000 pasgeboren kin
deren gedoopt en ruim 33.000 huwelijken voltrokken; Ibidem, 43. 10 Koopmans e.a., 
Frysk Kertiersteateboek, ix. 11 In twaalf kwartierstaten konden in vervolgstaten één of 
meerdere voorouders uit de zestiende eeuw worden getraceerd. In elf vervolgstaten 
komen middeleeuwse voorouders voor, zij het in tien gevallen vijftiende-eeuwse voor
ouders. Slechts via de Bildtse Maartje Dirks Kuik (1735-1811) kon een verbinding wor
den gelegd met het Hollandse (!) geslacht Wassenaar met als stamvader Philips van 
Wassenaar die circa 1140 trouwde met ene Meilindes (ibidem, 43 (nr. 29), 314 (nrs. 
7700480, resp. 7700481). 12 Zelfs in het meest gunstige geval (zie noot 11) reikt de 
stamboom niet verder terug dan 27 à 29 generaties! 13 Lebecq, Marchands, geeft in 
deel II een nagenoeg uitputtende weergave van de op Frisia en de Friezen betrekking 
hebbende passages uit de poëzie, hagiografie, gesta, kosmografieën, kronieken, anna
len, correpondentie, charters e.d. 14 Bazelmans, 'Het laat-Romeinse bewoningshiaat', 
m.n. 49. Vgl. Jensma, 'Boeles'. 15 Kramer en Taayke, 'Friesen', 15-17. 16 Slicher van Bath, 
'Economie and social conditions', 100-103. 17 Hoewel deze munten mogelijk niet recht
streeks, maar via tussenhandelaren zo ver verspreid zijn geraakt, doet één en ander 
niets af aan de 'internationale oriëntatie' van de Noord-Nederlandse kuststreken, pak
weg duizend jaar geleden. 18 Vgl. De Langen, Middeleeuws Friesland, passim, voorts 
Noomen, 'St. Gangolms' en de Langen e.a., Verborgen Verleden, 20-23 (Wijnjeterp), 34-
37 (Akmarijp). Een concreet voorbeeld van een recent ontdekte verschuiving binnen 
het kader van één dorpsgebied in Schroor, 'It âldste tsjerkhôf. 19 GPCVl, 556 (Stads-
boek van Bolsward, 1455 XXXII Capitel 'Van Burgerschip to winnen'), luidt: 'Item, wie 
in onse Stadt mytter wone cqmpt, die mach des eersten jaers sitten sonder Burger 
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geldt, meer als dat jaer om ghecomen is, ist een Frese, soe sal hy geuen veerthien fla-
emschen, ende ist een Duytske, die sal gheuen acht ende twintich flaemsken'. Het één 
jaar jongere Sneker stadsboek (GPCVI, 585) specificeert de niet-Friezen als 'wtheem-
sche luyden, als Hollanders, Gellersche, Sassen, Westfalinghe, Stichters, oft ander 
vreembde Coepluyden'. In het Groninger stadsboek was voor het winnen van burger
schap of buurmaal door 'Hollanders' het consent van het 'merre deel der swoerne 
meente' vereist; De Rhoer, Stadboek, lib VI, Art. IX. De centrale positie van Groningen 
als onderdeel van het (Over) sticht Utrecht èn als centrum van het Friese ommeland 
wordt weerspiegeld in de nadere bepaling dat voor het ontvangen van het burgerrecht 
eenieder een jaar binnen Groningen woonachtig diende te zijn, 'wt gheseget de vter 
Drenthe of vten Freeslande in die stad comen mitter woninghe ..'(ibidem). In het zo
geheten Gecorrigeerde Stadrecht wordt Friesland beperkt tot de Ommelanden van 
Groningen (Liber V-l, 'uthgesecht de uhter Drente off uth den umlanden koemen', 
Cleveringa, Revisie, 370). 20 GAG, rvr 34, Gildrechtboek (Register van de namen der
genen, die te Groningen het gildrecht, resp. het buurmaal of waterrecht hebben 
gewonnen, ca. 1430-1710). De eerste aanhef van het boek luidt 'Dit sin die ghiltrechts 
lude die dat ghiltrecht ghewonnen hebben. De hyr na ghescr. Staen in Oester kluft, in 
Gelcking kluft ende in Ghaddinc kluft. Uit de volgende aanhef, luidende: 'Inden iaer 
onss Heren dusent vierhondert vieren dertich do was olderman vanden ghiltrechte 
Herman Sighers ende busheren Folkeer Maurysingh ende Albert Jarichs. Ende do 
wonne desse hyr nae ghescreuen dat ghiltrecht. In den eersten etc'. Uit het feit dat de 
nieuwe gildebroeders - aanvankelijk althans - vervolgens steeds per jaar worden ge
noteerd valt op te maken dat het Groninger gildrechtboek in of kort vóór 1434 werd aan
gelegd, mogelijk in verband met een eerste algemene codificatie van dit recht. Uit dat 
jaar dateren althans enkele algemene gildebepalingen (vgl. Feith, De Gildis Gronin-
ganis, 79-80: 'Codex legum hujus collegii gildani, nautici et mercatorii confectus est 
ante annum 1434, ejusque in nostrae urbis Archivis invenitur exemplar authenticum, 
nitide charta pergamena conscriptum, forma 4ta'. De algemene gildebrief dateert uit 
1436. Vergelijk ook Bos, Het Groningsche gild- en stapelrecht). 21 Schroor, 'Een lijst', 
100-102. 22 Bezorgd door J. Faber en ondergetekende zullen deze lijsten begin 2001 
als Leeuwarder Historische Reeks VII onder de titel Fontes Leovardienses verschijnen. 
23 RAF, Collectie microfiches ARA Brussel, volgnr. 744, fiche 1528, f.4, f.6. (wordt opge
nomen in noot 22). 24 Alma e.a., Zestiende-eeuwse bevolkingslijsten, 47-68. 25 Gro
ningen zag zijn bevolking tussen 1560 en 1670 toenemen van 12.500 naar 20.600 inwo
ners, Leeuwarden groeide van 6.600 inwoners naar 15.500 inwoners en Harlingen van 
2.600 naar 8.800 inwoners. De overige negen Friese steden zagen hun bevolkingsom
vang naar schatting stijgen van 14.000 naar 20.500 (Lourens en Lucassen, Inwoner
aantallen, 12-14, 30, waarbij de inwonertallen van Bolsward beslist te laag zijn 
geschat, vgl. Faber, J.A, Drie eeuwen, 413, die een nog grotere bevolkingsexpansie van 
de Friese steden van circa 16.500 inwoners in 1511 naar 43.000 in 1689 veronderstelt). 
26 Van der Meer, e.a., Administrative en fiskale boarnen, 155-298. 27 Nijboer, 'Het ope
nen en sluiten', 163, vgl. Schroor, 'Landstadt', 117, vgl. De Vries e.a., Nederland 1500-
1815, 73-75. 28 Schroor en Van den Heuvel, De Robles atlassen, 109. 29 Namelijk 
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Oratio Provaner en Catalina Salizelis, 'echteluyden, burgers ende tafelhouders tot 
Harlingen', 1598 (RAF, Nedergerecht Harlingen, nr. 228 (Proclamatieboek 1597-1606, 
f. 115r), vgl. Tegenwoordige Staat II, 599. In Leeuwarden vestigde zich pas in mei 1602 
de eerste tafelhouder (Eekhoff, Geschiedkundige Beschrijving II, 30). In Groningen, 
waar de eerste aanvraag uit 1605 dateert, wilde het stadsbestuur blijkbaar de krediet
circulatie krachtig in de hand houden en hield de boot af. Pas na de voltooiing van de 
grootse stadsuitleg (1614-1628) ging de magistraat door de knieën (Schroor, Stadstaat, 
54). In Franeker werd Jan Jacques Gerbin op 18 september 1615 'tafel van leeninge' 
geaccordeerd. Bij die gelegenheid werd het 'den joode' verboden geld tegen rente uit 
te lenen (Telting, Register nr. 675). 30 Het octrooi in GPCVIII, 650. De voorbereidin
gen tot uitbreiding in ibid. 692, 693. De vestingbouwmeester van landvoogdes Mar-
garetha van Parma, Jacques van Noyen was daartoe in februari 1566 in Harlingen ge
weest (Schroor, Robles atlassen, 108). Vgl. de brief van Viglius aan Joachim Hopperus 
daaromtrent dd. 16 december 1566: 'quod de augenda urbe praetendebant. Quinimo 
plusquam centum inde familias emigrasse audio, postquam haec haeresum impunitas 
invaluit, qui propter securitatem illuc confluxerunt'; Vita Viglii, EpistolaXX. 31 Rid-
der-Symoens, 'Buitenlandse studenten', 73. 32 Bots en Frijhoff, 'Studentenpopulatie', 
61. 33 Jonckbloet, Gedenkboek, 112; vgl. Smit en Jensma,'Franeker en Groningen', 17-
20. 34 Gegevens op basis van de eerste resultaten in het kader van een promotieon
derzoek van ondergetekende naar de bevolking en economie van de stad Groningen 
ten tijde van de Republiek. Uitgaande van circa 33.000 huwelijksproclamaties, met 
aftrek van 15% attestaties, elders huwenden en onvoltrokken huwelijken. 35 Nijboer 
veronderstelt dat er in de zeventiende en achttiende eeuw soms wel 1000 militairen in 
Leeuwarden gelegerd waren (d.w.z. 7% van de bevolking). Het demografische effect van 
deze groep was inderdaad veel kleiner dan deze getalsmatige omvang doet vermoe
den, maar moet omdat een deel permanent in de stad verbleef of daar was getrouwd 
niettemin aanzienlijk zijn geweest. Hij schat het 'multiplier effect' van de aanwezig
heid van het Hof en de gewestelijke bestuursinstellingen op 'zo'n 1250 inwoners' 
(Nijboer, 'Het openen en sluiten', 166), ook onder deze categorie bevonden zich veel 
vreemdelingen, vaak met specifieke ambachtelijke en artistieke kwaliteiten. 36 Beem, 
Joden, 1, 329. 37 Resolutie Burgemeesteren en Raad van Groningen dd. 10 december 
1660, waarbij de door de stad over Appingedam aangestelde rigter werd gelast de joden 
'in 't slagten en verkopen van vlees te doen continueren en mainteneren'. 38 Reso
lutie Burgemeesteren en Raad van Groningen, dd. 30 mei 1661. 39 Algemeene Sta
tistiek II, 468, 483-490. 40 Alsboven noot 27, 171. 41 Zandberg, 'Een verkennend onder
zoek', 9. 42 Postma, 'Oer de wevers', 36, 38. 43 Hart, Geschrift, 121 (60% van de brui
degoms en 44% van de bruiden waren afkomstig van elders). 44 In het Hogelandster 
dorp Stedum was in de jaren 1666-1790 3,4% van de huwelijkspartners afkomstig van 
buiten Groningen. Onder hen namen Duitsers verreweg de voornaamste plaats in; 
Matthey, 'Op fiscaal kompas', 193. 45 In april 1631 sloot de Stad een overeenkomst 
met de Oude Friesche Compagnie omtrent de openlegging van de venen in de 
Kalkwijk en de Winkelhoek. In januari 1637 met de Nieuwe Friesche of Kijlcompagnie 
(het latere Kiel-Windeweer en de Lula). De Oude Friesche Compagnie (Fettie Ottens, 
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Fedde Edskes e.a.) was al in 1617 begonnen met het graven van het Winkelhoek-
sterdiep (vgl. Schroor, Stadstaat, 58, 66-67, vgl. Top, Geschiedenis, 55). De Jagerswijk 
(Jouwerswijk) verwees naar de Friese vlecke Joure. 46 Keuning, Groninger Veenkolo
niën, 286. 47 Aldus landdrost H.L. Wichers in een 27 juni 1808 gedateerd schrijven aan 
koning Lodewijk Napoleon (Bibliothèque du Service Historique de l'Armée de Terre, 
te Vincennes (Parijs], 1 M 1460, met dank aan de heer HJ. Versfelt te GietenJ. 48 Prakke, 
Deining, passim. 49 Spahr van der Hoek, Samenleven, 137. 50 Van der Woude, 'De 
macht van de markt', 294-298. 51 In 1795 telden de elf Friese steden 45.809 inwoners 
en een twaalftal vlecken (Kollum, Surhuisterveen, Drachten, Gorredijk, Heerenveen, 
Joure, Lemmer, Woudsend, Balk, Aldeboarn, Berlikum en Makkum) 17.851 inwoners, 
ofwel gezamenlijk 38% van de Friese bevolking; A. Cuperus, Staat, passim, vgl. Schroor, 
Wereld, 43 en idem, 'De Friese stedenhiërachie', 2. 52 Opmerkelijk is de gestage 
stroom van predikanten van het platteland van Stad en Lande, dat met een vrouw uit 
de stad trouwde. 53 McCants, 'Internal migration', 392. 54 Ibid., 406. 55 Zie de be
treffende Friese Statenresoluties in GPCVV, 1193, 1197, 1214 en VI, 304, voorts het 
door Gedeputeerde Staten van Stad en Lande uitgevaardigde plakkaat waarin belas
tingvrijdom werd gegund aan Franse réfugiés (dd. 3 oktober 1681) en de Resolutie van 
Burgemeesteren en Raad der Stad Groningen, dd. 15 september 1681 aan bepaalde 
vluchtelingen (bv. lakenkopers, zijdewerkers, linnenwevers en ververs) en hun kinde
ren het burger- en gildrecht toekenden alsmede vrijstelling van het wachtgeld. Op 10 
maart 1683 gaven B & R te kennen dat niemand anders dan burgers of Franse ballin
gen een nering in de stad uit mochten oefenen. In het in 1891 te Groningen versche
nen Groningue, lieu de réfuge, notes des réfugiés extraites des archives, geeft een van de 
afstammelingen van deze gevluchte Hugenoten (H.D. Guyot) een overzicht van alle 
inschrijvingen van deze categorie in de burgerboeken en de DTB-registers. 56 De 
Vries en van der Woude, Nederland, 613-633. 57 Ibidem, 604. 58 Ibidem, 37'1-376. 59 
Het Friese migratiesaldo was tot 1840 positief (Schroor, 'De demografische ontwikke
ling 1750-1917', 46). 60 In 1744 telden de kleiweide en kleibouwstreken (excl. de ste
den) van Friesland 45.459 inwoners, een aantal dat in 1859 tot 90.997 inwoners was 
gestegen. Met inbegrip van steden (uitgezonderd Leeuwarden) ging de groei iets tra
ger, nl. plus 90,2% (vgl. Faber, Drie eeuwen, 414-415, Schroor, 'De demografische ont
wikkeling', 41-42, 45 en Vierde Algemeene Volkstelling 1859). 61 Paping, Voor een 
handvol stuivers, 52. 62 Ibidem, 51. 63 Schroor,'Fabrijken'. 64 Gerding, Vier eeuwen, 
354. 65 In 1859 voer bijna de helft (44,6%) van alle bewoonde Nederlandse schepen in 
Noord-Nederland. Deze schippers en oud-schippers hadden een aandeel van 2,5% 
(landelijk 0,9%) in de bevolking van dat gebied. In Friesland nam het aantal bewoonde 
schepen nog toe van 1788 in 1859 naar 3359 in 1899. Uit het in 1911 verschenen 
onderzoek naar de toestand van de binnenschipperij valt af te leiden dat de schippers-
populatie toen nog nauwelijks was afgenomen. Het Noorden telde toentertijd bijna 
5000 schippers, waaronder 3915 schippersgezinnen, ofwel 38,5% van de schippers en 
49,6% van de schippersgezinnen (Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk 
Besluit van 4 mei 1905, No. 51, tot het nagaan van den toestand waarin het binnen-
schipperijbedrijf verkeert. 's-Gravenhage, 1911, 178). Uitgaande van een gemiddelde 
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gezinsgrootte van vijf personen levert dit een populatie op van naar schatting ruim 
20.000 (2,5% van de bevolking). 66 De relatieve verarming van het Noorden komt wel
licht het best tot uiting in zijn aandeel in de totale opbrengst der directe belastingen. 
Ofschoon qua samenstelling niet helemaal vergelijkbaar, daalde dit aandeel van 19,2% 
in 1878 naar 8,2% in 1922 [Jaarcijfers 1881, 82 en Jaarcijfers 1922, 334). 67 Dit cijfer is 
het verschil tussen het aandeel dat het Noorden indien het zijn aandeel van 1860 in de 
totale Nederlandse bevolking van nu zou hebben gehandhaafd (2.951.000 inwoners) 
en de huidige bevolkingsomvang van Noord-Nederland in 2000 (1.657.000 inwoners). 
68 Het percentage Friezen en Groningers dat ook in zijn woonprovincie geboren was 
beliep in 1849, 1900 en 1960 resp. 95,2%/92,4%, 95,7%/90,4% en 88,8%/83,5%. In het 
eerstgenoemde jaar scoorde Noord-Brabant hoger dan Groningen (t.w. 92,8%), in 
1900 kwamen zowel Noord-Brabant (91,3%) als Zeeland (93,2%) hoger uit dan 
Groningen en in 1960 scoorden Noord-Brabant (85,1%) en Zeeland (86,5%) wederom 
hoger dan Groningen. Drenthe lag tot 1960 steeds onder het landelijke gemiddelde en 
telde, dankzij de sterke immigratie (Veenkoloniën, Koloniën Mij. van Weldadigheid) in 
1849 het geringste percentage autochtonen onder alle provincies. In 1900 en 1960 
kwam het op de tiende, resp. de achtste plaats. 69 In Groningen van 27,9 naar 31,8%, 
in Friesland van 24,5 naar 31,7% en in Drenthe van 16,9 naar 20,2%. 70 Bij deze bere
keningen is uitgegaan van de gemeenten, volgens Thorbeckeaans principe weliswaar 
gelijke monniken met gelijke kappen, maar ze verschilden onderling zeer sterk qua 
oppervlakte. 71 De term is van Jan Lucassen. 72 Vgl. Jensma, Het rode tasje, m.n. 
hoofdstuk 6: 'Verbeelding - Friese cultuur als plattelandscultuur', 159-188. 
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Vroeger eigendom van Erasmus 
Boeken in zeventiende-eeuwse veilingcatalogi en in 
Praedinius' brief van 1554 

M.H.H. ENGELS 

Inleiding 

De geschiedenis van het boek houdt niet alleen de ontwikkeling van hand
schrift tot druk in. Ook de bestudering van de schrijvers, drukkers en uitge
vers van boeken maakt er deel van uit. Verder is boekgeschiedenis tegelijk 
geschiedenis van de wetenschap. Tijdperken en stromingen vormen even
eens een invalshoek van de boekwetenschap; bijvoorbeeld het humanisme 
(ca. 1450-1650), waarin de klassieke Griekse en Latijnse letteren geïdealiseerd 
werden. En dan is er nog de lezer en de gebruiker van boeken: wie las wat? De 
provenance, herkomst of eigendomsgeschiedenis van boeken is in de laatste 
decennia een belangrijk onderdeel van de boekwetenschap geworden. 

Nadat ik in 1977 bij de beschrijving van de incunabelen van de 
Provinciale Bibliotheek van Friesland (PBF) een uitgave van de werken van 
Dioscorides, de grondlegger van de farmacie, had aangetroffen met het 
eigendomsmerk Sum Erasmi nee muto dominum (d.i. Ik ben van Erasmus en 
verander niet van eigenaar), kon ik twee jaar later de ontdekking van nog 
eens vier Griekse Aldijnen uit de bibliotheek van Erasmus bekend maken.1 

Friesland koestert sindsdien deze vijf Erasmiana als cimelia humanistica bij 
uitstek. 

In 1989 en nog eens vijf jaar daarna2 ben ik uitvoeriger ingegaan op de 
kanttekeningen van Erasmus in deze boeken. Aldijnse uitgaven van de wer
ken van de Griekse medicus Paulus Aegineta (1528) en van de eveneens 
Griekse filosoof Themistius (1534) alsmede Hermolaus Barbarus' Corol-
larium [= toegift] in Dioscoridem (Venetiis, in Gregorium fratrum officina, 
1516), ook in de PBF, zijn toen als mogelijke Erasmiana genoemd. 

De handschriftelijke aantekeningen of markeringen door Erasmus in de 
werken van de satiricus Lucianus (1503), in Plutarchus' ethische werken, in 
het Latijn Moralia genoemd (1509), en diens gepaarde levensbeschrijvingen 
van Grieken en Romeinen, Vitae parallelae (1519), en in de vijfdelige uitgave 
van de werken van de medicus Galenus (1525) zijn van belang voor de bestu
dering van de bronnen van de Adagia. De Dioscorides-incunabel (1499) is 
door Erasmus pas in 1525 gekocht en weinig gebruikt.3 

In de zomer van 1525 heeft Erasmus zijn bibliotheek verkocht aan zijn 
Poolse vriend Johannes a Lasco (Jan Laski), onder de voorwaarde dat hij 
zolang hij leefde de beschikking erover zou mogen houden. Na de dood van 
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Erasmus zijn 413 boeken naar Krakau verscheept. Als gevolg van zijn over
gang tot het protestantisme werd Johannes a Lasco tot een rondtrekkend 
reformator. Van 1540 tot 1555 verbleef hij als hoofd van de gereformeerde 
kerk in Oostfriesland te Einden, met onderbrekingen zoals zijn leiderschap 
(1550-1553) van de protestantse gemeenten te Londen van vluchtelingen uit 
Frankrijk, Italië en de Nederlanden. Door Laski's vrijgevigheid en door ver
koop om financiële redenen raakte de boekenverzameling uiteen. Slechts 
een twintigtal boeken uit de bibliotheek van Erasmus zijn teruggevonden, de 
meeste in Nederland, enkele in Emden en Engeland, één in Polen.4 

Merendeels via Regnerus Praedinius, de rector van de St. Maartensschool 
te Groningen, en diens leerling Johannes Arcerius Theodoretus, hoogleraar 
Grieks aan Frieslands voormalige universiteit, kwamen de genoemde vijf 
Aldijnen terecht in de Franeker academiebibliotheek, waarvan de Provin
ciale Bibliotheek van Friesland de erfgenaam is. Van een belangrijke brief 
van Praedinius uit 1554 geef ik de passages over in Emden te koop aangebo
den boeken uit de bibliotheek van Erasmus nogmaals uit, met enkele correc
ties op de editie Gabbema en met een Nederlandse vertaling. Aan het einde 
van het artikel volgt een overzicht van (bewaard gebleven) Erasmiana met 
een nadere toelichting. 

Veilingcatalogi 

Behalve Arcerius, die verderop nog aan bod komt, waren er in Franeker nog 
meer professoren die Erasmiaan, bewonderaar van Erasmus, waren. De 
bekende Friese theoloog Johannes Bogerman was blijkens de handschrifte
lijke aantekening cum manu Erasmi in het te Kopenhagen bewaarde exem
plaar van de veilingcatalogus van zijn bibliotheek (Leiden 1638) eigenaar van 
Erasmus' Aldijnse Aristophanes (1498) ? Deze Aristophanes is tot op heden 
niet teruggevonden.6 Voor de microfiche-editie van Nederlandse boekveiling-
catalogi7 is het Parijse exemplaar van de veilingcatalogus Bogerman gebruikt: 
daarin vindt men deze aantekening niet! 

Veilingcatalogi werden met wisselende gedetailleerdheid samengesteld. 
Eigendomsmerken van beroemde vroegere bezitters nam men graag op, 
omdat dergelijke gegevens de verkoopwaarde van boeken verhoogden. Als 
die er niet waren en de catalogiseerder de annotator aan de hand van rand-
aantekeningen alleen niet herkende, kon de liefhebber op de kijkdagen8 

natuurlijk een verrassende ontdekking doen. 
Onderzoek van 17e-eeuwse particuliere bibliotheken is in de PBF moge

lijk dankzij de (kostbare) aankoop van de ruim 3000 microfiches van gedruk
te catalogi van Nederlandse boekveilingen. Ook al beperkt men zich tot het 
doorzien van het boekenbezit van Friezen, dan nog vergt dat veel tijd. Het 
toeval heeft mij echter onlangs een vermelding van een Erasmianum in een 
boekveilingcatalogus in handen gespeeld. 
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Erasmws Afbeelding uit Sebastian Munster, Cosmographei (Bazel 1550) 

Homerus 

Aantekeningen die mr. P. Gerbenzon, oud-hoogleraar te Groningen, gemaakt 
heeft ter reconstructie van de bibliotheek van de Friese landshistorieschrij-
vers, bevatten onder andere titels van handschriften en drukken uit Friese 
veilingcatalogi.9 Uit de catalogus van de bibliotheek van de raadsheer 
Horatius Knyff10 is door Gerbenzon, naast een aantal titels van Frisiaca, over
geschreven: Homeri Opera Graece Florent. 1488 (hic Codex olim fuit Erasmi 
Rot.). Codex staat hier natuurlijk niet zoals (tegenwoordig) gebruikelijk voor 
een (oud) handschrift. Blijkens het microfiche van deze veilingcatalogus is 
dit nr. 25 van de boeken in folio van auteurs met beginletter H op blz. 36. 
Niet bekend is of dit exemplaar bewaard is gebleven. 

In de Provinciale Bibliotheek van Friesland bevindt zich van deze eerste 
Homerusuitgave een exemplaar11 dat blijkens de gedrukte schenkingsoor
konde in 1648 door Gedeputeerde Staten van Friesland aan de academiebi
bliotheek van Franeker is geschonken. Van de oorspronkelijke gouden initia
len met blanke ranken naar Romaans voorbeeld zijn ooit te Franeker de 
meeste weggesneden; het boek is vervolgens gecompleteerd met behulp van 
initialen of gedeelten van çf hele bladen uit een ander exemplaar met trom-
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hand D7bandtf I 2 ? h a n d s c h r i f t e l i J k e aantekeningen van een onbekende 
" e D a M dateert van rond 1800 

^^Xt^Tv0006^kom ik nog even terug op de vei-
volledige titel luwt b l b l l ° t h e e k V a n r a a d s h e e r Horatius Knyff waarvan de 

^ r u ï Z l Z e i 7 T in°mnifaculta* ™*rià et linguâ / librorum 
omni UboZZ bWwtheCae ' nobüissimi, amplissimi, consultissimi et in I 
^ ^ s Z ^ r C i T t Ü S i m i ^'D^niHoram Knyff, in su-
spectatissmUn °™ P n ™ Smi°-/ris (dum vivere» gravissimi, 
ä e C T ^ l T r aUCti° HahebitUr Le0Vardiae - ^ibus nabil 
bib¾X^ 679 Styl° Vet ' L e ° V a r d i a e ' apud JaC0bum H a g-aer ( 

g ^ o A o W ^ h 5 " , h a n d S C h r i f t V e r m e l d " D e b - k e n zijn alfabetisch 
verder gealfabetiseerd§ T ^ ^ a u t e u r s n a a m > ™™ Per letter niet 
meesteLd v e m ^ t ? ° "*" C h r ° n o l ° S i s c h S e o r d e n d - ¾»als in de 
- m zelden c o m p S T 0 g l ^ * beschti^™ bek™P< en is het impres-

Ve«ing Saeckma 

dievandejuridilche ! †l ^ ^ V e r t 0 0 n t e e n t r e * n d e gelijkenis met 
CatalolZ Zrisl" h U m a m S t l S c h e bibliotheek van Theodorus Saeckma: 

/bibliotheZ7lTrUm m °mni materia'faCUlme''& Un^ua '^™ 
omni Ine e ^ UCtlSSlmae / ^büissimi, amplissimi, consultissimi, & in 

I in supremaFiZT eXercitatissimi viri> ̂ [omtjni Theodori Saeckma, 
»* I QuoTumlZr C^!a"enatoris ' dum viveret grauissimij spectatissi-
27. mensütZ l hahehltur ^vardiae in aedibus nobil I defuncti, die 

Joh2ZSw!ZT»m Styl° Vet & ^ " - ^ - /F-nekerae, / excudit 
ordinarius?666 ^ ^ ' 0 r d i n U m & e — d e m Acad. typogr. 

-¾ha1:;;:"t::zitï7Tâzs (l6r666) de wbiiotheek van ̂  
raadsheer in het Hof j , } g e e r f d e n u i t g e b r e i d - Beiden waren 

de universiteit ^ ¾ S T '" ^**™ ^™* ^ t e V e n S C U r a t ° r V a n 

L i b r a t y Ï b ^ ^ I f / 6 " m i c r o f i l™ van het exemplaar van de British 
bewerkte Het m r Saeckma-catalogus in facsimile uitgegeven en 
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De veilingcatalogus Saeckma is ingedeeld naar takken van wetenschap 
en daarbinnen naar formaat en vervolgens alfabetisch op auteur c.q. anony-
ma op titel.18 Onder de Historici, Politici & Literatores rarissimi in folio op blz. 
33 staat als nr. 81: Homeri Ilias & Odyssea graecè 2 vol. Florentiae 1488. Is dit 
exemplaar overgegaan in het bezit van raadsheer Knyff, m.a.w. was dit vroe
ger van Erasmus?19 Ook de Homerus van Erasmus bestond volgens de zoge
naamde verzendlijst van zijn bibliotheek uit twee aparte boeken: 114 - Ilias 
Homeri graece, 115 - Odysseia Homeri graece. Erasmus had de Florentijnse 
editie in 1525 besteld tegelijk met diverse Aldijnen.20 

Veiling Arcerius 

De belangrijkste Erasmiaan van de Franeker academie was Johannes Arce
rius Theodoretus. Van 1589 tot zijn dood in 1604 was hij hoogleraar Grieks te 
Franeker als opvolger van Petreius Tiara. Arcerius bezat verschillende boeken 
uit de bibliotheek van Erasmus.21 De boeken van Arcerius zijn naar het 
schijnt in besloten kring in Friesland geveild: dat valt op te maken uit een 
brief van Scaliger. 

De Franse klassiek filoloog Josephus Justus Scaliger (1540-1609) was door 
zelfstudie een meester in het Grieks geworden en een kenner van het 
Hebreeuws en het Arabisch. Sedert 1593 was hij hoogleraar aan de universi
teit van Leiden; zijn huis was een verzamelpunt voor studenten. In tegenstel
ling tot zijn vader was hij een bewonderaar van Erasmus. 

Scaliger schreef in een brief van 27 november 1604 aan Johannes Lydius, 
zoon van de in 1601 overleden Franeker theologieprofessor Martinus Lydius, 
dat hij het betreurde dat de kostbare bibliotheek van Arcerius buiten zijn 
weten verkocht was. Nog erger vond hij het, dat hij niet voordat de veiling 
zou plaatsvinden, door vrienden in de nabijheid van de te houden verkoping 
erop opmerkzaam was gemaakt.22 

Een veiling in een kleine kring maakt een gedrukte catalogus overbodig, 
in ieder geval te kostbaar; de verkoop aan de hand van een gedrukte catalo
gus was bovendien pas in 1599 voor het eerst toegepast, en wel in Holland 
t.g.v. de veiling van de bibliotheek van Marnix van St. Aldegonde. Een hand
geschreven inventaris van de boeken van Arcerius met de verkoopprijzen en 
met de namen van de kopers is evenmin overgeleverd. Hoe belangrijk deze 
collectie geweest is voor het behoud van een deel van de bibliotheek van 
Erasmus, vooral de Griekse (Aldijnse) edities, kan vermoed worden en indi
rect ten dele aangetoond worden door onderzoek van latere boekveilingcata-
logi. 

Een convoluut met de werken van Clemens Alexandrinus en Justinus in 
het Grieks23 is waarschijnlijk door Johannes Saeckma op de veiling Arcerius 
gekocht. In de veilingcatalogus van de bibliotheek van Theodorus Saeckma 
is de verzamelband opgenomen24 met de toevoeging: Multa annotavit manu 
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sua Joh. Arcerius Theodoretus. Johannes Saeckma heeft tijdens zijn studie in 
Franeker (1588-1594) Arcerius als hoogleraar Grieks gehad. Zeker met vijf 
van de acht 'artes'-studenten ten huize van Arcerius was hij bevriend. Van de 
groep rechtenstudenten rond Saeckma stonden er trouwens wel meer in 
contact met de Arcerianen.25 

Hesychius 

Herlezing van Scaligers brief aan Lydius over de veiling Arcerius was aanlei
ding ook de bibliotheek van Johannes Lydius26 aan een kort onderzoek te 
onderwerpen aan de hand van 

Catalogus I illustris bibliothecae I reverendi & doctissimi viri, ID. Iohannis 
Lydii, ecclesiae Christi apud Veteraquinates pasto-lris fldelissimi. I Qui dis-
trahentur in officina I Francisci Hackii I bibliopolae in de Choor-steegh. I 
Ad diem Mercurii, qui erit 8. lulii I ad horam octavam. I Lugduni 
Batavorum, / ex officina Francisci Hackii, / anno 164327. 

In deze catalogus valt het aantal drukken apud Aldum op. In verband met 
Erasmus heb ik alleen gekeken naar Aldijnen verschenen tot en met het jaar 
1536. Dat leverde 50 titels op, waaronder het Lexicon Hesychii Graece, apud 
Aldum, 1514. Olim exemplar Erasmi.28 Dit was nr. 297, Hesychii dictiona. 
grae., van de zogenaamde verzendlijst van de bibliotheek van Erasmus. Op 
de bestellijst van 1525 noemt Erasmus deze auteur niet, omdat hij de Aldijn 
al bezat.29 Deze druk komt in de Provinciale Bibliotheek van Friesland niet 
voor.30 De Saeckmabibliotheek bevatte wel een Hesichius [sic] Graecè apud 
Aldum, 1514.31 In de veilingcatalogus Lydius trof ik ook drie boeken uit de 
bibliotheek van Scaliger aan en een boek dat eigendom is geweest van 
Melanchton.32 

Nabeschouwing 

In de zeventiende eeuw verzameld en bewaard als cimelia of kleinodiën, als 
kostbaarheden en dierbare herinneringen, zijn boeken en brieven van 
humanisten nu belangrijke documenten van een nog doorwerkende cultuur. 
De Provinciale Bibliotheek van Friesland bezit dankzij haar wetenschappelij
ke traditie - zij is erfgename van de bibliotheek van de voormalige universi
teit van Franeker - voorbeelden daarvan, zoals de brievenverzamelingen 
Saeckma en Gabbema33 en boeken afkomstig uit de bibliotheken van 
Erasmus en andere geleerden. In twee 17e-eeuwse 'Friese' boekveilingcatalo-
gi zijn nu de Homerusincunabel en de Hesychius-Aldijn uit de bibliotheek 
van Erasmus getraceerd. 

Denkend aan de uitdrukking 'toon me uw bibliotheek, en ik zeg u wie u 
bent' hoop ik dat deze bibliotheekgeschiedenis bijdraagt tot onze kennis van 
Nederlands grootste humanist (1467-1536), die te boek staat als theoloog en 
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pedagoog, in boekhandel en antiquariaat te vinden is onder het opschrift 
filosofie, maar wie misschien het meeste recht wordt gedaan met de titel filo
loog van de Griekse en Romeinse klassieken en met de kwalificatie literator, 
schrijver van verzorgd Neolatijn. 

Praedinius. Portrettencollectie ~~ ~ ~ " ~""•" 

PWV. Bibl. Leeuwarden Dù'cijju/is,jmriiamMi!rs rapitaftra vcfiunt. 

Brief van Praedinius over Erasmiana 

Hieronder volgt de in de inleiding aangekondigde tekst met vertaling uit de 
brief die Regnerus Praedinius34 op 23 augustus 1554 schreef aan Gerardus 
Campius over Erasmiana die Gerard Mortaigne te koop aanbood. De Latijnse 
brief maakt als afschrift deel uit van de brievenverzameling Gabbema en is 
uitgegeven in Epistolarum ab illustribus & claris viris scriptarum centuriae 
tres, quas passim ex autographis collegit ac edidit Simon Abbes Gabbema -
Harlingae Frisiorum, ex officina Heronis Galama, 1663: Epistola LXVIII: 
Regnerus Praedinius Gerardo Campio, op blz. 167-173.35 

Mortaigne was een protestantse vluchteling uit Gent, die met enkele 
andere Zuid-Nederlandse intellectuelen in het gevolg van Laski in 1554 van 
Engeland naar Emden trok vanwege het aantreden van de katholieke Maria 
Tudor als koningin. In Emden heeft hij in 1554 van Laski boeken gekocht, die 
hij kort daarna al uit geldgebrek weer wilde verkopen. De ouderling Gerardus 
Campius36, bij wie de humanistische geleerde Mortaigne inwoonde, heeft er 
een aantal ter verkoping naar Hiëronymus Fridericus gestuurd, de rentmees
ter van de stad Groningen, die als jongen door Erasmus geholpen was bij zijn 
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terugkeer van Leuven naar huis.37 Regnerus Praedinius, de rector van de 
Latijnse school in de stad, werd door Rotger, de onderwijzer van Hiërony-
mus' kinderen, op de boeken geattendeerd. Hij heeft ze ter inzage gevraagd 
en gekregen. Hij ontdekte dat er boeken uit de bibliotheek van Erasmus bij 
waren. In zijn antwoord aan Campius schreef hij dat Mortaigne dat niet te 
weten hoefde te komen! 

REGNERUS PRAEDINIUS GERARDO CAMPIO 

S.R 

Rotgerus, paedagogus liberorum Doet. Hieronymi, ad me retulit de codici-
bus D. Gerardi Mortang, missis huc, quò venderentur boni viri aetimatione 
ac meâ, quod ut fîeret modo aequo, utilique aliquo D. Mortang, jussi univer-
sos ad me deferri, quo singulos cognoscerem atque considerarem. Quid 
multis? Intellexi spem, et vendendi universorum, et justi pretii consequendi, 
in solo Galeno potissimum contineri; proindè hunc cum plerisque aliis per 
Michaëlem Iuliacensem misi ad Regnerum Alberdam, quoniam hic jam tum 
se veile dixerat, cum tu Groningae esses. Non rejiciebat ille quidem tum 
emptionem, neque tarnen nunc aequè visus est avere, imo nihil fortassis, si 
magno videremini Galenum vendituri. Nam praeter hujus opera Aldina, 
atque Institutiones juris Graecas, nihil volebat eorum quae miseram. Nee 
ipse, quanti placerent sibi, voluit dicere, quoniam certam pecuniam ego non 
postulabam. Quod ut neque in hoc, ita neque in caeteris, ipse quidem pote-
ro, nisi D. Mortang, quodammodo qualemcunque pretii aestimationem con
stituent, aut universorum simul, aut singulorum (quod utilissimum foret) 
aut saltem operum Aldinorum Galeni. Hactenus ea, quae D. Mortang neces-
se est cognoscere. Quae sequuntur, tibi privatim scribam. 

Inter hos libros sunt, qui ERASMI fuerunt, quos ideo ad Alberdam non 
misi, quoniam sensi ex operibus his Galeni, quae itidem ERASMI fuerant, 
hac illum causa non moveri, me vero adeo movet, ut hos omnes emere 
cupiam, si quidem non ideo nimis pluris mihi aestimabuntur, tametsi nullus 
eorum sit, cujus non melius exemplar habeam. Nam Proclus interpres 
Graecus, Platoni deëst, nostro adjunctus, magnitudine ea, ut alteram partem 
Platonis non parum excedat. Annotavit Adagia quaedam in istius margine 
ERASMUS, quaedam praeterea D. à Lasco, utrumque, ut scis, optabile mihi, 
sed accessit tertii, nescio cujus, manus librum in Timaeo, et alibi puto, foedè 
quasi contaminantis, cum alioqui ipse usus librum satis affecerit. 

Est pars Annotationum Budaei in Pandectas, verum ita mendosa, ut stu-
feris quatuor emere nollem, nisi ERASMI fuisset. Est Hesychius, liber attritus 
admodum, qui tarnen fortè emptorem hic inveniet, si vilissimo addicetur, 
nam novi, typis non minus pulchris, et magis etiam emendatis parvo emun-
tur, vix tarnen unum exemplar toto triennio, uti Franciscus ait. Est eadem 
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magnitudine propemodum tamquam quaedam farrago, ex Hellenicis Xeno-
phontis, ex Herodiano, Georgio, et interprete Thucydidis. Deinde libri Gale
ni, solum de methodo curandi, et ad Glauconem, sejuncti á toto illo opere 
Aldino — neque eo pertinentes, nam illa sunt opera, omnino plena, nisi quod 
uno aliquo tomo, desint quatuor primae paginae, in quibus Index, Inscriptio, 
Epistola, Edictum et ejusmodi, sic ut suum decus illi parti perierit, non 
tarnen de ipso libro Galeni, quidquam desideretur -- editi anno 1500 per-
quam corrupte. Et hi duo fuerunt ERASMI. 

Hos omnes, te aestimante coram, libenter emam si modo aequum statu-
es, me bonitatem cujusque libri redimere, non nomen ERASMI pretio per-
quam injusto. Idem faciam in Galeno, nisi potero repetere qui pluris emet, 
quam mihi placebit, quod in his, quos praeterea dixi, non puto eventurum, 
in Galeno ab Alberda opinor aliquid futurum, quare hujus pretium scriben-
dum prima quaque hora. 
De reliquis, sperat Michaël se Calepinum plus minus Emedensi venditurum, 
ita de Lexico Graeco, Triglotton justâ pecunia, Novum Testamentum vix stu-
feris octo. Libros Pandectarum, quia sine Glossis sunt, quia neque Authen-
tica, neque Institutiones habent, quia hoc modo sunt compacti, nemo vel 
adspiciet. Idem de Basilio dixerim, quia post editus Basileae, et pulchrior 
multò, et qui plura habeat opera hujus auctoris. Illae vero orationes quae
dam Nazianzeni vix snaphano venibunt. Praeter hos non accepi alios. 

Eorum quae ob praeproperam festinationem confusius scripsi, haec est 
summa. Indicet D. Mortang cujusque libri pretium, aut universorum, aut sal-
tem operum Galeni Aldinorum. Quod postremum si duntaxat faciet, erit ne-
cesse simul addere, primum num ei placeat, qui libri praeter illa opera 
Galeni, ERASMI quoque nomen habent, apud me conditione istiusmodi 
manere — malo namque omnes emere et opera Galeni quoque, exceptis 
libris Pandectarum, quam illos non consequi, quos praeterea ERASMUS 
habuit, nisi quidem omnino pluris libros hos D. Mortang fecerit, quam 
revera sint: nihil tarnen mihi crede utilius ad id, ut bene veneantur, quam ut 
distrahantur ita, quo quanti unumquemque faciat, nos resciscamus, sic 
enim futurum arbitrar, quo Alberda illa Galeni emat, atque de reliquis fiat, ut 
dixi -- ut si tibi convenerit mecum de aestimato cujuscunque pretio, mihi 
relinquantur, sin minus, meo sumptu illi remittantur. Deinde ut caeteri dis
trahantur eâ circiter pecunia, quam sperat inde Michael confici posse, 
quamque supra dixi. 

Commentarios in Hermogenem necdum solvi, tuam aestimationem non 
tam audiero cito, quam pecuniam dabo. Huc usque de libris, quae D. 
Mortang atque mea causa legisti, ad te alioqui nihil sane pertinentia. (...) De 
libris cura ut rescribatur quam primum. Pridie Divi Bartholomaei. (...) 

Illud perfice quaeso, ut si D. Mortang volet suos libros bene hîc vendere, 
operum Galeni pretium scribat. Equidem ne haec quidem magni facerem, 
nisi ERASMI causa moverer, malo tarnen longè, Alberdam emere, quam 
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meipsum. Nam quanti facio, tanti emerevolo, nisi compulsus reliquorum 
gratia, qui itidem fuerunt ERASMI. Quorum singuli sunt ejusmodi, ut inter 
nos, sicuti puto, de pretio conventurum sit perfacile: nam quanti quisque 
videtur esse, tanti emere volam, quod tarnen vix praeterea hîc faciet 
quisquam. 

VERTALING (de nummers tussen haakjes in de tekst verwijzen naar het over
zicht van de Erasmiana c.q. boektitels): 

Regnerus Praedinius aan Gerardus Campius 

Hartelijk gegroet. 
Rotger, de onderwijzer van de kinderen van Dr. Hieronymus, heeft mij 
bericht over boeken van de heer Gerard Mortaigne, die eventueel hierheen 
gezonden en verkocht zouden kunnen worden volgens de waardebepaling 
door een rechtschapen man en door mij. Om dat op een gepaste wijze en 
enigszins praktisch te laten gebeuren, heb ik de heer Mortaigne gevraagd ze 
allemaal naar mij te laten brengen om ze stuk voor stuk te kunnen bekijken. 
Wat meer? Ik ben tot het oordeel gekomen dat er hoop is dat ze allemaal ver
kocht kunnen worden, dat de Galenus (1) op zich zelf het belangrijkste 
onderdeel vormt; dus heb ik deze Galenus en de meeste andere door tussen
komst van Michael van lülich38 naar Regnerus Alberda39 gestuurd, zowel 
omdat die al gezegd had dat hij dat wilde, als omdat jij in Groningen zou zijn. 
Weliswaar sloot hij toen een koop niet uit, maar nu schijnt hij die toch niet 
zo zeer te begeren; misschien wil hij zelfs helemaal niets, zij het dat we de 
Galenus voor een hoge prijs leken te kunnen verkopen. Want behalve de 
Aldijnse uitgave van de werken van deze auteur en de Griekse Instituten40 

van het recht (2) wilde hij niets van wat ik hem gestuurd had. Ook wilde hij 
niet zeggen hoezeer de boeken hem bevielen, omdat ik geen bepaalde prijs 
eiste. Dat zal ik zelf evenwel niet kunnen wat dit boek betreft en evenmin wat 
de overige aangaat, tenzij de heer Mortaigne hoe dan ook een prijsindicatie 
geeft, of van alle boeken tezamen of van elk boek apart - wat het handigst 
zou zijn - ofwel van de Aldijnse uitgave van de werken van Galenus. Tot zover 
dat wat de heer Mortaigne moet weten. Wat volgt, schrijf ik je vertrouwelijk. 

Onder deze boeken zijn er die van Erasmus geweest zijn, die ik daarom 
niet naar Alberda heb gestuurd, omdat ik gemerkt heb aan de hand van de 
genoemde uitgave van de werken van Galenus, die eveneens van Erasmus 
waren, dat hij door dit feit niet getroffen wordt; mij echter raakt het zozeer, 
dat ik al deze boeken graag wil kopen, als ze tenminste om die reden niet al 
te hoog in prijs voor mij gewaardeerd worden en ofschoon er geen bij is, 
waarvan ik geen beter exemplaar heb. Want Proclus, de Griekse tekstuitleg
ger, ontbreekt aan de Plato (3), is aan ons exemplaar toegevoegd en heeft 
zo'n omvang, dat hij de rest van de Plato niet weinig overtreft. Erasmus heeft 
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enige Adagia op de rand van dat exemplaar geschreven, verder de heer Laski, 
beide zoals je weet voor mij begerenswaardig, maar de hand van een derde, 
mij onbekende, komt daar bij in het hoofdstuk over Timaeus en elders meen 
ik, die het boek als het ware verschrikkelijk bevlekt, terwijl verder het gebruik 
zelf het boek nogal heeft aangetast. 

Er is een boek bij met de Aantekeningen van Budé op de Pandecten (4), 
echter zo vol fouten, dat ik het nog niet voor vier stuivers zou willen kopen, 
als het niet van Erasmus geweest was. Er is een Hesychius (5) bij, een boek 
dat zo erg is versleten, dat het hier misschien desalniettemin een koper 
vindt, als het zeer goedkoop geprijsd wordt, want ik weet dat uitgaven in een 
niet minder fraai lettertype en ook meer van fouten bevrijd voor een geringe 
prijs gekocht kunnen worden en toch vindt nauwelijks één exemplaar in drie 
jaar een koper, zoals Franciscus zegt. Van dezelfde omvang ongeveer is er als 
het ware een mengelmoes bij van werken van Xenofon in het Grieks, van 
Herodianus41, Georgius Gemistus42 en een vertolker van Thucydides (6). 
Verder boeken van Galenus, alleen 'Over de geneeswijze' en Aan Glaucus' 
(7), los van dat hele Aldijnse werk - en ook niet daarbij horend, want dat zijn 
de werken geheel compleet, op één deel na waarvan de vier eerste bladzijden 
ontbreken met de inhoudstabel, het titelblad, de brief (van drukker Andreas 
Asulanus43 aan paus Clemens II), het drukprivilege en dergelijke, zodat dat 
deel zijn schoonheid verloren heeft; van het werk van Galenus zelf ontbreekt 
echter niets - uitgegeven in het jaar 1500 in een zeer bedorven teksteditie. 
Ook deze twee zijn van Erasmus geweest. Al deze boeken zal ik volgens jouw 
waardebepaling graag kopen, gesteld dat je een billijke prijs vaststelt, zodat 
ik de kwaliteit van elk boek betaal, niet de naam van Erasmus voor een zeer 
onrechtvaardige prijs. Hetzelfde zal ik doen met de Galenus, tenzij ik iemand 
kan vinden die hem voor meer wil kopen dan ik er voor wil geven, wat met 
de boeken die ik verder heb genoemd, denk ik, niet zal gebeuren; bij de 
Galenus verwacht ik van Alberda iets, en daarom moet je me de prijs daar
van direct morgenvroeg schriftelijk meedelen. 

Wat de overige boeken betreft, hoopt Michael dat de Calepinus44 (8) om 
en nabij de waarde te Emden is te verkopen, zo ook het Griekse, drietalige 
woordenboek (9) voor een billijke prijs, het Nieuwe Testament (10) voor krap 
acht stuivers. Omdat de boeken over de Pandecten (11) geen glossen heb
ben, niet authentiek zijn en de Instituten missen45 en op deze wijze zijn inge
bonden, zal wel niemand ze een blik waardig keuren. Hetzelfde zou ik zeg
gen van de Basilius (12), omdat hij naderhand in Bazel is verschenen en 
bovendien veel mooier en omdat die uitgave meer werken van deze auteur 
bevat.46 Die paar47 redevoeringen van Nazianzenus (13) zullen nauwelijks 
een snaphaan (= 6 stuivers) opleveren. Behalve de genoemde werken heb ik 
geen andere boeken ontvangen. 

Van wat ik vanwege ontzettende haast nogal verward heb geschreven, is 
dit de samenvatting: laat de heer Mortaigne de prijs bepalen van elk boek 
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apart of van alle tezamen of tenminste van de Aldijnse uitgave van de werken 
van Galenus. Wat het laatste werk betreft, als hij de prijsopgave tenminste 
doet, zal het nodig zijn tegelijk toe te voegen, vooropgesteld dat hij het goed 
vindt, dat de boeken behalve de werken van Galenus, die eveneens de naam 
van Erasmus bevatten, bij mij blijven op zodanige voorwaarde - want ik wil 
ze liever allemaal kopen, inclusief de werken van Galenus, maar zonder de 
boeken van de Pandecten, dan dat ik die boeken niet verkrijg, die Erasmus 
bovendien in zijn bezit heeft gehad, tenzij de heer Mortaigne deze boeken 
geheel en al voor meer van de hand kan doen dan ze werkelijk waard zijn: 
geloof me, niets is in deze nuttiger voor de goede verkoop dan dat ze zo ver
kocht worden dat wij vernemen hoeveel hij elk boek afzonderlijk waard acht; 
want zo zal het, meen ik, gebeuren, dat Alberda die Galenus koopt en dat 
met de overige boeken geschiedt zoals ik gezegd heb - dat als jij het met mij 
eens bent geworden over de geschatte prijs van elk, de boeken bij mij wor
den achtergelaten, zo niet, dat ze op mijn kosten aan hem worden terugge
zonden. Dat vervolgens de overige boeken voor het bedrag ongeveer ver
kocht worden, dat Michael daar hoopt te kunnen realiseren en dat ik 
hierboven genoemd heb. De Commentaren op Hermogenes (14) heb ik nog 
niet betaald: jouw prijsbepaling zal ik niet zo snel gehoord hebben als ik het 
geld zal geven. Tot zover over boeken; wat je over mijn en Mortaigne's belang 
gelezen hebt, gaat jou aan en een ander volstrekt niets. 

Wat de boeken betreft, zorg dat er zo spoedig mogelijk teruggeschreven 
wordt. De dag vóór de feestdag van de Heilige Bartholomeus (24 augustus) 
[1554]. 

Zorg ervoor, vraag ik je, dat als de heer Mortaigne zijn boeken hier goed 
wil verkopen, hij de prijs van de werken van Galenus meedeelt. Voorwaar, ik 
zou deze niet hoog in prijs schatten, als ik niet door de zaak van Erasmus 
geroerd werd; ik wil toch veel liever dat Alberda de Galenus koopt dan ik zelf. 
Want hoe duur ik het boek maak, zo duur wil ik het ook kopen, zo niet 
gedwongen omwille van de overige, die eveneens van Erasmus zijn geweest. 
Die zijn afzonderlijk van dien aard, dat wij het onder ons, naar ik meen, 
gemakkelijk over de prijs eens zullen worden: want hoe duur elk van de boe
ken ook blijkt te zijn, voor die prijs wil ik het toch kopen, omdat hier verder 
nauwelijks iemand dat zal doen. 
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Overzicht van de Erasmiana c.q. boektitels volgens de eerste vermelding in dit 
artikel en in de brief van Praedinius 

verzend

lijst nr. 

203 

123 

208 

267 

137 

-
-
201? 

116 

114/115 

139? 

218 

288 

297 

273 

138 

194? 

186? 

360? 

147? 

320? 

189 

128 

• nr. in i brief titel 

Praedinius 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
(10) 

(11) 
(12) 

(13) 

(14) 

Dioscorides 

Lucianus 

Plutarchus' Moralia 

Plutarchus' Vitae 

Galenus 

Paulus Aegineta 

Themistius 

Hermolaus Barbarus 

Aristophanes 

Homerus 

Instituten (Grieks) 

Plato 

Budaeus' Annot. in Pandectas 

Hesychius 

Xenofon/Herodianus/Georgius 

Galenus, De methodo curandi 

Calepinus [Diction./Lexic] 

Lexic. graec. triglott. 

Novum Testamentum 

Pandecten (z. gloss., z. Inst.) 

Basilius [in: Epist. graec] 

Gregorius Nazianzenus 

Hermogenes [in: Rhet. graeci] 

jaartal 

1499 

1503 

1509 

1519 

1525 

1528 

1534 

1516 

1498 

1488 

1534? 

1513 

1508? 

1514 

1503 

1500 

1510? 

1497? 

1518? 

1527? 

1499 

1516 

1508/09 

blz. en nr. in deel I van 

Renouards bibliografie, 

indien Aldus-druk 

49,4 

93,1 

130,1 

206,10 

239,3 

251,5 

256,3/256,4 

Venetië: fratres Gregorii 

38,3 

Florence; Nerlius 

in 4°; Bazel: Froben 

148,7 

of 1514 of 1521? Parijs: 

Badius Ascens 

156,4 

96,5 (vgl. 1525:237,1) 

Venetië: sumpt. Nic. Blasti 

Straatsburg-of 1531?: 

Hagenau; of andere ed. 

30,7 (of 1524?: 235,3) 

192,1 (Oude + Nieuwe 

Testament) 

Parijs: Cl. Chevellonius 

in 4°: 42,1 

in 8°: 179,4 

127,4 

De zogenaamde verzendlijst van de bibliotheek van Erasmus is door E. van 
Gulik, de op 8 oktober 1998 overleden oud-bibliothecaris van de gemeente
bibliotheek Rotterdam, bibliografisch aangevuld: de kopij heeft hij nagelaten 
aan de University of Toronto Press. Tot het verschijnen van deze uitgave kan 
men mijn Auteurs in de bibliotheek van Erasmus: de zogenaamde verzendlijst 
op persoonsnamen gerangschikt, Leeuwarden 1997, raadplegen. 

Hoeveel boeken uit de bibliotheek van Erasmus door Praedinius daad
werkelijk verworven zijn, is niet bekend. Een eigendomsmerk (met datering) 
van zijn hand komt alleen voor in de Plato (1554), de Aulus Gellius (1555) en 



68 M.H.H. ENGELS 

Galenus' Therapeutica (1559). Met grote schroom heeft Praedinius zijn naam 
onder het 'Sum Erasmi' geschreven: in hoeveel gevallen heeft hij dat uit ont
zag niet gedaan? Dat hij in zijn haastige brief de Aulus Gellius niet noemt, 
bewijst dat er toen of later meer Erasmiana aangeboden werden. 

Bewaard gebleven Erasmiana volgens de nummering van de zogenaamde ver
zendlijst. 

118 Lucianus Latine versus ab Erasmo - Parijs, Jodocus Badius, 1514, in 4° -
UB Bazel 
Remigius Fäsch 1634 

123 Lucianus graece ex offici. Aldi - Venetië, Aldus Manutius, 1503, in 4° -
PBF Leeuwarden 
Menelaus Winsemius - Andreas Roorda, † 1626 - UB Franeker catalogus 
1644 

137 Galeni 1-5 - Venetië, Aldus Manutius en Andreas Asulanus, 1525, in 2° -
PBF Leeuwarden 
Menelaus Winsemius (hs. aant.) - UB Franeker catalogus 1626, 1635; 
1644: cum notis manu Erasmi 

138 Galènou Thèrapeutikès - Venetië, Zacharias Kallierges, 1500, in 2° - UB 
Leiden 
Regnerus Praedinius 1554 - Johannes Arcerius Theodoretus 1563 

176 Reuchlinus de verbo mirifico cum Cabbalistica - Tübingen,Thomas 
Anshelmus, 1517, in 2° - Johannes a Lasco Bibliothek Emden 
Geschenk van de auteur aan Erasmus - 1539 door Johannes a Lasco 
geschonken aan Albertus Hardenberg, † 1574, wiens bibliotheek in de 
Grosse Kirche te Emden terechtkwam 

203 Dioscorides & Meander graece - Venetië, Aldus Manutius, 1499, in 2° -
PBF Leeuwarden 
Menelaus Winsemius - UB Franeker catalogus 1626, 1635; 1644: cum 
notis manu Erasmi 

208 Plutarchi opuscu. 92 grae. Aldi - Venetië, Aldus Manutius en Andreas 
Asulanus, 1509, in 2° - PBF Leeuwarden 
UB Franeker catalogus 1644: cum manu Erasmi 

209 Plotini Opera latine - Florence, Antonius Miscomius, 1492, in 2° -
Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag 
Veiling La Vallière, Parijs 178348 - Veiling bij Victor Tilliard, Parijs 1840; 
voor FF 30 gekocht door Willem baron van Westreenen 

214 Zooa / Phyta / Organa / Problèmata / Physika / Meteoo. / Èthika / 
Politika: Aristote. graece. - Venetië, Aldus Manutius, 1495-1498, in 2° -
Wells Cathedral 
William Turner, deken Wells, ca. 1550, die het boek schonk aan de kerk 

218 Platonis opera graece, Aldi - Venetië, Aldus Manutius en Andreas 
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Asulanus, 1513, in 2° - Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
Gerard Mortaigne - Regnerus Praedinius, 1554 - Johannes Arcerius - KB, 
na 1800 

239 Athenaeus graece Aldi - Venetië, Aldus Manutius en Andreas Asulanus, 
1514, in 2° - Bodleian Library Oxford 
Daniel Heinsius - D. Weimarin, kanselier van Kleef, 1660 - Petrus Fran-
cius, ca. 1700 - Johannes Brandt, remonstrants predikant Amsterdam, 
ca. 1715 - Johannes Rendorp, Amsterdam, ca. 1800, wiens bibliotheek in 
1825 geveild werd te Londen - Richard Heber - C. Lloyd, ca. 1900 

267 Plutarchi Vitae graece, Aid. - Venetië, Andreas Asulanus, 1519, in 2° -
PBF Leeuwarden 
UB Franeker catalogus 1644: cum manu Erasmi 

272 Herodotus & Pausanias grae., Aldi - Venetië, Aldus Manutius (en An
dreas Asulanus), 1502 resp. 1516, in 2° - British Library Londen 
Daniel Heinsius - Johannes Cock - Johannes Brandt -1888 BL 

277 Etymologicon Graecum - Venetië, Zacharias Kallierges voor Nicolaus 
Blastus, 1499, in 2° - Biblioteka Jagiellonska Krakau 
Geschenk van Stanislaus Grzepsius (Grzepski), 1570 

280 Reuchlini Rudimenta Hebraica - Pforzheim, Thomas Anshelmus, 1506, 
in 2° - Johannes a Lasco Bibliothek Emden 
Geschonken te Mainz in 1537 door Johannes a Lasco aan AJbertus Har-
denberg, † 1574, wiens bibliotheek in de Grosse Kirche te Emden te
rechtkwam 

281 Auli Gelli Noctes - Venetië, Johannes Tacuinus, 1509, in 2° - Gemeente
bibliotheek Rotterdam 
Gerard Mortaigne - Regnerus Praedinius, 1555 - veiling J. Gockinga, 
1773, koper: Chr. Saxe49 - veiling D.J. van Lennep, 1855 

324 Res Rusti. Columellae, Varronis, Catonis etc. cum commen. Beroaldi -
Venetië, Aldus Manutius en Andreas Asulanus, 1514, in 4° - University 
Library Liverpool 
Geschenk van alumnus Hogo Bellonius aan Erasmus, Leuven 1 januari 
1521 - Bibliothecae Cenamensis50, ca. 1750 - Worcester College Oxford, 
190X 

332 Apologiae Erasmi - Basel, Johannes Froben, 1522, in 2° - University 
Library Cambridge 
(dezelfde titel op de zogenaamde Versandliste onder nummer 383) 
Cornelius Nicolai, † 1698 - John Moore, bisschop van Ely, † 1724 -
koning George I, die het aan de UB Cambridge schonk51 

389 Jo. Genesii Antapologia in Eras. - Rome, Antonius Bladus, 1532, in 4° -
Johannes a Lasco Bibliothek Emden52 

Geschenk van Ambrosius Gumppenberg aan Erasmus - Ubbius 
Fynssheim53 
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In de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel wordt een handschrift uit de 
bibliotheek van Erasmus bewaard dat naar zijn laatste particuliere bezitter 
Codex Arcerianus wordt genoemd. Het handschrift uit de 6de/7de eeuw was 
eigendom van het klooster Bobbio; een custos van de Bibliotheca Vaticana 
bracht het in 1493 naar Rome; daar kwam het door koop of schenking in 
handen van Erasmus. Johannes Arcerius schreef in de Codex Agrimensorum, 
zoals deze eigenlijk heette, in 1566 zijn naam onder die van Regnerus Prae-
dinius; eerder was het handschrift in het bezit geweest van Mortaigne en 
Laski. Petrus Scriverius in Leiden heeft het handschrift van Johannes Arce
rius te leen gekregen. Tevergeefs heeft erfgenaam Sixtus Arcerius geprobeerd 
het handschrift terug te krijgen. Sixtus overleed op 1 augustus 1623 zonder 
de codex ooit gezien te hebben.54 

Op een veiling (20 november 1990) bij Sotheby's te Londen werd een bij
zonder exemplaar aangeboden van de in 1523 door Froben gedrukte uitgave 
van de Adagia van Erasmus: het bleek naast de tekst meer dan 2500 regels 
aantekeningen te bevatten van de hand van Erasmus en zijn favoriete leer
ling Nicolaas Cannius. Het bestaan van dit exemplaar, mogelijk nummer 257 
van de verzendlijst, was tot dan toe niet bekend. Een bod van één miljoen 
gulden, uitgebracht door de UB Amsterdam met steun van de Bibliotheca 
Philosophica Hermetica en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 
werd overtroffen door de 1,6 miljoen gulden waarvoor het boek opnieuw in 
handen kwam van een onbekende Europese verzamelaar. 

Fritz Husner, die de 'Versandliste' in 1936 voor het eerst heeft uitgegeven 
en becommentarieerd55, noemt behalve de toen achterhaalde boeken van de 
verzendlijst er nog zes uit het voormalig bezit van Erasmus, die merendeels 
niet op de lijst genoteerd staan. 
• Plinius, Nat. Hist. - Venetië, de Zannis, 1486 - UB Bazel 

Amerbach - Rem. Fäsch (1595-1667), Bazels verzamelaar 
Biblia Vulgata - Bazel, Froben, 1491 - UB Bazel 
Rem. Fäsch 

• Hieronymus, Opera exegetica in Vetus et Novum Testamentum -
Venetië, Joan. et Greg. de Gregoriis, 1497 - UB München 
Geschonken of uitgeleend door Erasmus aan Henricus Glareanus - ca. 
1560 is de bibliotheek van Glareanus gekocht door Johann Egolph von 
Knöringen -1573 UB Ingolstadt 

• Herodotus - Venetië, Aldus Manutius, 1502 - J.E. Hodgkin 
Geschonken door Erasmus, in 1518, aan Antonius Clava - legaat van 
laatstgenoemde aan Levinus Ammonius 

• Lucianus, Dialogi - Parijs, Badius Ascensius, 1514 (nr. 118 van de ver
zendlijst?) - UB Bazel 
Froben -1634 Rem. Fasen 

305 Diogenes Laertius - Bazel, Cratander, 1524 - Krakau? 
Geschenk van Gerardus Assendelft, Jodocus Sasbout en Abel de Colstor 
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aan Erasmus - februari 1548 door Laski geschonken aan ? - 1935 bij 
Antiquariat Gebethner & Wolff te Krakau gekocht door prof. dr. A. 
Rosenblatt aldaar 

Behalve de bovenstaande teruggevonden exemplaren zijn tot nu toe alleen 
in 17de-eeuwse 'Friese' veilingcatalogi getraceerd: 
114 Ilias Homeri graece - Florence, Bernardus en Nerius Nerlius, 1488/89 -

Horatius Knyff 1679 
115 Odysseia Homeri graece - Florence, Bernardus en Nerius Nerlius, 1488/ 

89 - Horatius Knyff 1679 
116 Aristophan. Comoediae 9 cum comme, graece - Venetië, Aldus Manu-

tius, 1498, in 2° - Johannes Bogerman 1638 
297 Hesychii dictiona. grae. - Venetië, Aldus Manutius, 1514, in 2° - Johan

nes Lydius 1643 

De Griekse klassieken, meest uit de drukkerij van Aldus Manutius, zijn veruit 
in de meerderheid56 onder de bewaard gebleven Erasmiana. Aldijnen waren 
gewild, zeker met handschriftelijke aantekeningen van Nederlands beroemdste 
humanist. Erasmus werd onder filologen i.t.t. tot theologen bijna unaniem 
bewonderd. Het theologische werk van Erasmus was tijdens zijn leven al 
omstreden door de positie die het innam; voor katholieken en protestanten 
was het bezit van boeken met randaantekeningen van Erasmus' hand op dat 
terrein 'verdacht'. 

Binnen het protestantisme zagen de strenge calvinisten Erasmus-gezin
den voor remonstranten aan. De Franeker Hebraïsten Drusius en Amama 
hebben daar last van gehad. Zelfs de rechtzinnige theoloog Martinus Lydius, 
collega van professor Lubbertus, durfde een in zijn Amsterdamse tijd 
geschreven Apologia pro Erasmo niet in druk uit te geven, evenmin zijn zoon 
Johannes: pas in 1706 werd de Apologie gedrukt, in het 10e deel van de 
Leidse uitgave van de werken van Erasmus. Toch bezat de strenge Sibrandus 
Lubbertus de verzamelde werken en brieven van Erasmus blijkens de vei
lingcatalogus van zijn bibliotheek uit 1625. In het algemeen kan men zeggen: 
op stille bewonderaars van Erasmus was niets tegen. Als het gaat om ongun
stige factoren voor het behoud van boeken, denkt men in het geval van de 
katholieke kerk natuurlijk aan op de Index geplaatste werken en aan gecen
sureerde exemplaren; Erasmus' naam stond ook tijdens de contra-reformatie 
niet in hoog aanzien. 

Omdat Erasmus zijn boeken las met de pen in de hand, om aantekenin
gen naast de tekst te maken - dat was zijn opvatting van bibliofilie -, waren 
die exemplaren voor Erasmianen begerenswaardig. Anderen die van schone 
exemplaren hielden - bibliofielen in moderne zin - hadden er geen belang
stelling voor; ook daardoor kunnen boeken uit de bibliotheek van Erasmus 
verloren zijn gegaan. 
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Men kan zich afvragen of de zogenaamde verzendlijst in de tijd van Laski 
en ook daarna nog als inventaris van de bibliotheek van Erasmus gediend 
heeft. Alleen al zo'n lijst had voor Erasmianen waarde; zeker als men een of 
meerdere van de boeken begeerde. Kopieën zijn echter niet bewaard geble
ven. Het origineel berust in de universiteitsbibliotheek te Bazel. 

Johannes Arcerius Theodoretus, die behalve als in de Griekse letteren 
doorkneed ook als een bij uitstek geleerd theoloog bekend stond, heeft wel
licht meer dan alleen Griekse klassieken uit de bibliotheek van Erasmus in 
zijn bezit gehad. Toen hij in 1568/69 rector was van de triviale school te 
Franeker is zijn bibliotheek op last van bisschop Cunerus Petri onderzocht 
en zijn daaruit vele theologische boeken verbrand. Mogelijk zijn daarbij ook 
boeken uit de bibliotheek van Erasmus verloren gegaan. Evenals zijn leer
meester Praedinius schreef Arcerius slechts in drie van de bewaard gebleven 
Erasmiana zijn naam, en wel in de Plato, in Galenus' Therapeutica en in de 
Codex Agrimensorum. 

De Erasmiana die Johannes Arcerius Theodoretus bezat, zijn door zijn 
zoon Sixtus Arcerius - zijn opvolger als hoogleraar Grieks, tevens arts -
geërfd, maar wellicht ook voor een deel in Franeker gekocht door collegae
professoren, met name Menelaus Winsemius - hoogleraar medicijnen en 
Grieks-kenner. In het algemeen namen hoogleraren indien mogelijk graag de 
bibliotheek van hun voorganger over, net zoals een leermeester zijn boeken
verzameling het liefst in z'n geheel in handen zag komen van zijn favoriete 
leerling; een zoon die in de voetsporen van zijn vader trad, ging natuurlijk 
voor. Winsemius' opvolger Johannes Antonides van der Linden paste zeker in 
een dergelijk profiel. Als bibliograaf zou hij (mede) de samensteller geweest 
kunnen zijn van de catalogus 1644 van de Franeker academiebibliotheek en 
voor de toevoeging cum (notis) manu Erasmi verantwoordelijk, omdat hij de 
boeken uit het bezit van Erasmus gezien had bij zijn leermeester of zelfs van 
hem had overgenomen, voordat ze van Winsemius57 of hemzelf aan de uni
versiteitsbibliotheek waren gekomen. Van der Lindens overstap in 1651 naar 
de universiteit van Leiden zou de verspreiding van enkele Erasmiana in 
Holland kunnen verklaren, hoewel ook boekveilingen van boekenbezit uit 
het Noorden veelal in het Westen werden gehouden vanwege het grotere 
publiek.58 

De boeken van Erasmus hebben veel omzwervingen gemaakt. Daar waar 
ik mijn bibliotheek heb, heb ik mijn thuis, zo schreef Erasmus op 5 april 1518 
uit Leuven aan Marcus Laurinus. Johannes a Lasco nam de bibliotheek uit 
Polen mee naar Emden en Engeland. De meeste boeken zijn verloren gegaan 
of vernietigd. Slechts een twintigtal hebben voor zover bekend hun eindbe
stemming bereikt in een institutionele bibliotheek. 

c\¾> 
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Noten 

1 Engels, Catalogus van incunabelen; idem, 'Erasmiana in de Franeker academiebibli
otheek'; idem, 'Erasmiana in the old university library of Franeker'. Boeken uit de 
drukkerij van Aldus Manutius in Venetië worden Aldinen of Aldijnen genoemd. 2 
Engels, Erasmus' handexemplaren. 3 Thomas More die de voorliefde van zijn vriend 
Erasmus voor het Grieks deelde, noemde Hesychius en Dioscorides als favoriet bij de 
graecofiele Utopiërs wat woordenboeken betrof! Ze hielden op Utopia vooral van 
Plutarchus en Lucianus. Vgl. Trapp, Erasmus, 63. 4 Lit: H.P. Jürgens, Johannes a 
Lasco. Gebruikmakend van mijn publicatie Erasmus' handexemplaren zijn de bewaard 
gebleven Erasmiana in hoofdstuk 2 nog eens beschreven. Spijtig is dat afbeeldingen te 
klein of met te weinig contrast zijn afgedrukt, hoewel het kloeke formaat van het boek 
en het kunstdrukpapier dat zeker hadden mogelijk gemaakt, ook gezien de in samen
werking met een professionele fotograaf door de Provinciale Bibliotheek geleverde 
kleurendia's van de Leeuwarder Erasmiana: de liefhebber wil de handschriftelijke aan
tekeningen van Erasmus goed kunnen lezen. De tentoonstellingscatalogus vermeldt 
bij herhaling als eigendomsmerk ten onrechte Erasmi sum i.p.v. Sum Erasmi. 5 In 
1994 heb ik hiervan al melding gemaakt in Erasmus' handexemplaren. 6 Het exem
plaar in de PBF, d.w.z. in de aldaar gehuisveste Buma-bibliotheek voor klassieke taai
en letterkunde, heeft de volgende herkomst: Bonaventura Vulcanius, [Daniel] Sinapius 
[= Mostaert], G.C. Beireis, J.H.A. Alburg, O. Bachmann. De incunabel is onderdeel van 
de Aristophanescollectie die Dr. O. Bachmann uit Frankfurt a.d. Oder aan de Buma-
bibliotheek heeft geschonken. Vgl. Engels, Catalogus van incunabelen, 39. 7 Dutch 
book sales catalogues I Book sales catalogues of the Dutch Republic, 1599-1800. Ed. B. 
van Selm and J.A. Gruys. Leiden, IDC, 1990-.. Veiling Bogerman: IDC fiche 2703. 8 
Over kijkdagen die aan de veiling vooraf konden gaan, worden in de catalogi uit het 
begin van de zeventiende eeuw geen mededelingen gedaan. Misschien waren ze bij 
alle voorkomende veilingen zo gebruikelijk, dat het overbodig was er nog eens in de 
catalogus de aandacht op te vestigen. Potentiële kopers zal men zeker gelegenheid 
hebben gegeven om boeken vóór de veiling te zien; Van Selm, Een menighte, 82. In de 
catalogus van een anonieme collectie, die geveild werd op 22 augustus 1673 door 
Hendrik en Dirk Boom (exemplaar: Parijs, Bibl. Nat., Q 2189), staat: 'De Boecken sul
len een dagh voor de Verkooping gesien kunnen worden'; ibidem, 125, noot 21. 9 Bij 
deze dank ik prof.dr. Ph.H. Breuker (Fryske Akademy) voor de inzage van deze aante
keningen, die door Prof. Gerbenzon aan hem zijn overgedragen. 10 Korte levensbe
schrijving in Sickenga, Hof, 215. De titel van de veilingcatalogus verderop in mijn 
tekst. Vgl. ook de inventaris in het Gemeente-archief van Leeuwarden: rechterlijke 
instellingen y57, f. 148 e.v. 11 Inc. PB 16 / 683 TL. Vgl. Engels, Catalogus van incuna
belen, 23-24. 12 Van trompe 1'oeil spreekt men als zó bedrieglijk natuurgetrouw 
geschilderd is, dat de afbeelding echt lijkt; i.h.b. noemt men aldus het driedimensio
nale effect in miniaturen, zowel in handschriften als in vroege drukken, dat ontstaat 
door weergave van schaduw: bloemen bijvoorbeeld lijken óp het perkament of het 
papier te liggen. 13 Parijs, Bibliothèque Nationale de France, signatuur Q 373; IDC 
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fiche 2916. 14 Onder de E treft men aan in folio op blz. 26 als nr. 5: Erasmi Adagia, 
Francof. 1656 [sumptibus Joh. Wilh. Ammonii, apud Nic. Schumannum]; 6: Ejusdem, 
Melanchtonis, Mori & L. VivisEpistolae, Lond. 1642 [M. Flescher & R. Young]; in octavo 
op blz. 28 als nr. 44: Erasmi Encomium Moriae, Basil. 1551 [Hier. Frobenius et Nic. 
Episcopius]; 50: Erasmus de pronuntiatione sermonis Graeci & Latini, ejusdemque 
Dialogus Ciceronianus [editie uit de periode 1528-1558]; 51: Idem [Declarationes] ad 
Censuras Parisienses [Lutetiae vulgatas sub nomine facultatis theologiae Parisiensis], 
Antver. 1532 [Mart. Caesar/ de Keizer]; 61: Erasmus de Verborum copia, Brug. 1565 
[Hub. Goltzius]; 62: Ejusd. Paraphrasis in Elegantias Vallae [editie 1529 of later]; in 
duodecimo et minori forma op blz. 29 als nr. 65: Erasmi Moria, Leid. 1617 [Jac. Mar-
cus]; 66: Erasmus de pronuntiatione Latini Graecique sermonis, Leid. [Io. Maire, 1643]. 
De aanvullingen stammen uit Vander Haeghen, Bibliotheca Erasmiana. 15 Engels, Biblio
grafische aanvullingen. 16 Aldaar onder signatuur Q 2300. IDC fiche 3124. Vgl. noot 7 
(IDC: Inter Documentation Company). 17 Bc Kapsel 7:14. 18 Onder de libri theologi 
treft men aan in folio op blz. 2 als nr. 39: Erasmi Roterodami Annotat. in N. Test. Basil. 
1541; 40: (...) Opera apologetica. Ibidem 1540; in octavo op blz. 8 als nr. 41: Erasmi 
Roterod. Enchirid. Milit. Christ. It. [Explanatio symboli apostolorum sive] Catechismfus]. 
Basil. 1551; 42: (...) Paraphrasis in N. Testamentum 3 vol. Ibid. 1548; onder de Historici, 
Politici & Literatores rarissimi in folio op blz. 32 als nr. 49: Erasmi Roterodami aliorum-
queAdagia. Ffurti 1629 [typis Wechelianis sumptibus Cl. Schleichii & Petri de Zetter]; 50: 
Ejusdem ut & Philippi Melanchtonis, Th. Mori, Ludov. Vivis Epistolae. Londini 1642; in 
octavo op blz. 49 als nr. 66: Erasmi Roterod. Encomium Moriae. Item Bruni Ritus genti-
um. 19 Slechts enkele procenten van de titels in de veilingcatalogi van de bibliotheken 
van Saeckma jr. en Knyff sr. komen overeen. De kostbare bibliotheek van Knyffs klein
zoon Horatius Hiddema van Knijff (1703-1770) ging verloren toen het buiten 
Lautastate te Wier van de familie Knyff of Knijff tijdens het pachtersoproer in 1748 in 
brand werd gestoken; onbekend is of en zo ja, hoeveel boeken er afkomstig waren van 
de boekerij van grootvader Horatius Knyff. 20 Vgl. Appendix XX: Books ordered by 
Erasmus, in: Opus epistolarum, tom. VII (1928) [547]. 21 Vgl. Engels, Erasmus' hand-
exemplaren, 34w. 22 Iosephi Scaligeri Epistolae omnes quae reperiri potuerunt, nunc 
primum collectae ac editae. Lugduni Batavorum, ex officina Bonaventurae & Abrahami 
Elzevir. Academ. typograph., 1627: Epistola CCLXXXIX, blz. 589-590; vgl. ook mijn klei
ne publicatie: De bibliotheek van Arcerius. 23 Florentiae ex bibliotheca Medicaea cude-
bat Laurentius Torrentinus 1550 c.q. Lutetiae apud Rob. Stephanum 1551. In de 
Franeker academiebibliotheek bevond zich een convoluut met voorin de lustinus en 
achterin de Clemens Alexandrinus, nu in de PBF onder signatuur 643 Gdg fol. Dit 
exemplaar bevat handschriftelijke aantekeningen van Petreius Tiara; het stond vol
gens de oude catalogi van 1626 en 1635 in de academiebibliotheek in pluteus 4 van de 
linker rij en wel op facies 2, d.w.z. niet op de plank boven, maar op die onder de lesse
naar. 24 Onder de Libri theologici in folio op blz. 2 als nr. 21. 25 Vgl. Jensma, Uit het 
huis van Arcerius. 26 Johannes Lydius, predikant te Oudewater sedert 1602, was in 
1577 geboren te Frankfort aan de Main; zijn broer Balthasar, geboren 1576 te Umstadt 
bij Darmstadt, is 1629 overleden als predikant van Dordrecht; NNBWWll, 1087 resp. 
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1085. 27 IDC-fiche no. 1683, van het exemplaar Parijs, Bibl. Nationale, Q 362. 28 Als 
nr. 31 van de Miscellanei philosophorum, oratorum, poëtarum, litteratorum in folio. 
29 Hesychius wordt voor het eerst in de Adagia-uitgave van 1517/18 genoemd. 
Letterlijke citaten vindt men in de edities van 1520 en later. Aan adagium 1876 Nudo 
mandas excubias heeft Erasmus in 1520 toegevoegd Hesychius ... in aeditione Aldina. 
Vgl. Opera omnia II-l, 57 noot 207 resp. II-4, 260. 30 Onder signatuur 815 TL fol wel 
de uitgave Hagenau, Thomas Anshelm, 1521, met de eigendomsmerken van loannes 
Fungeri en Haringius Wijaerda; volgens oude catalogi in 1644 en ook al in 1635 in de 
collectie van de Franeker academie, maar nog niet in 1626 aanwezig; - onder signatuur 
Buma 829 eenzelfde, niet geannoteerd exemplaar; - onder signatuur 816 TL kluis een 
intensief geannoteerde druk zonder impressum. Op de titelpagina staat o.a. de hand
schriftelijke aantekening: Sum Con. L'Empereur I Hae notae sunt H. Stephani; dit 
exemplaar komt in de Franeker catalogus van 1644 nog niet voor, wel in de daarop 
volgende van 1656, op blz. 172, Plwteo XXIXFacie II. De Leidse hoogleraar theologie en 
Hebreeuws L'Empereur was in 1648 overleden; zijn bibliotheek werd op 26 oktober en 
de volgende dagen van 1648 te Leiden geveild in de boekwinkel van Gualtherus de Haes; 
de 36 bladzijden tellende catalogus in quartoformaat vindt met op IDC-fiche 2926. Als 
nr. 10 van de Literatores & Miscellanei in Folio wordt in de veilingcatalogus genoemd: 
Hesychius Graece apud Aldum i.t.t. de andere titels zonder vermelding van het jaar van 
uitgave; dit is dus thans het PB-exemplaar 816 TL kluis, dat wel het voorwoord van 
Aldus Manutius bevat, maar gedrukt is door Thomas Anshelm in 1521 te Hagenau. De 
Griekse titel heeft de opmerkelijke spelling van een epsilon tussen de èta en de sigma 
van de naam Hesychius; vgl. Adams, Catalogue, nr. H 508; Catalogue général LXXI, 
802. De uitgave van een Thesaurus linguae Graecae kostte Henricus Stephanus, d.i. 
Henri II Estienne (1528-1598), zoon van Robert, veel geld; hij vond echter weinig 
aftrek, hoewel de wetenschappelijke kwaliteit hoog was. 31 De titel van de veilingcata
logus is eerder in de tekst genoemd; de Hesychius is gecatalogiseerd bij de Historici, 
Politici & Literatores in folio op blz. 33 onder nr. 80. 32 Theologi in quarto 112, Eusebii 
Chronicon cum notis ms. los. Scaligeri, 1512; nu kan aangevuld worden Smitskamp, 
The Scaliger collection, 103-110: Libri annotati Scaligerani, 105: - Miscellanei in folio 66, 
[Martinus Smetius], Inscriptiones Antiquae per Europam, cum Auctario Lipsii, Lugd. 
Bat. [off. Plant, apud Franc. Raphel] 1588, cum los. Scaligeri annotat. ms.; niet in 
Smitskamp, want niet met een sterretje als door Scaliger geannoteerd exemplaar aan
gegeven in Catalogus Ubrorum bibliothecae, 18; - Miscellanei in octavo 10, Varro de 
Lingua Latina, Romae 1557, cum emendationibus ms. los. Seal; Smitskamp, The Sca
liger collection, 110, echter 1554. 33 Vgl. Catalogus Gabbema en Brieven aan ... Johan-
nes Saeckma. Simon Abbes Gabbema, verzamelaar van historische bescheiden en 
geschiedschrijver van Friesland, was bevriend met Theodorus Saeckma. 34 Recente 
literatuur: Postma, Regnerus Praedinius. 35 Van de genoemde editie door Gabbema 
heb ik de cursiveringen niet overgenomen, de weergave van de naam Erasmus in kapi
taal wel: beide komen trouwens niet voor in het afschrift van onbekende (niet 
Gabbema's) hand in de briefverzameling Gabbema. Enkele kleine transcriptiefouten 
zoals folium i.p.v. solum heb ij; verbeterd. Het jaartal 1500 is in Gabbema's editie als 
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MD weergegeven. 36 Gerhard torn Campe of Campius was een zoon van de slotbevel-
hebber te Emden, die de hervorming zeer was toegedaan. Gerhard, volgens à Lasco 
een juvenis et pius et doctus, was eerst koster en later ouderling te Emden. Geroemd 
om zijn ijver voor de hervorming, werd hij meerdere keren door de kerkenraad van 
Emden naar de kruisgemeenten van Groningen en elders gezonden; Diest Lorgion, 
Kepierus Praedinius, 85, noot 2. 37 Vgl. de brief die Erasmus aan vader Guilhelmus 
Friderici stuurde op 30 april 1521; Opus epistolarum, nr. 1200. 38 Biografische gege
vens van Michael van Jülich heb ik niet gevonden. Hij moet in Groningen of Emden 
zijn thuis gehad hebben; wellicht was hij bode tussen beide steden. 39 Reynt Alberda 
was burgemeester van de stad Groningen; in 1567 vluchtte hij voor de Bloedraad; als 
balling is hij in 1589 te Leer gestorven; vgl. Ter Laan, Groninger encyclopedie I, 20. Hij 
en zijn vrouw Hille Ripperda kochten in 1602 een huis aan de westzijde van de 
Boteringestraat, dat eertijds door Regnerus Praedinius met diens vrouw Abele Bel-
lingewier bewoond was; Diest Lorgion, Regnerus Praedinius, 105-106. 40 Institutiones 
iuris civilis in Graecam linguam per Theophilum Antecessorem olim trad.; nunc in 
lucem rest. et recogn. studio Viglii Zuichemii Phrysii. Basileae, in officina Frobeniana, 
1534. 41 De Griekse historicus Herodianus beschreef de eigentijdse Romeinse ge
schiedenis vanaf de dood van Marcus Aurelius tot de ambtsaanvaarding van Gor-
dianus III (180-238). 42 Georgios Gemistos Plethon van Constantinopel, ca. 1360 - 1452, 
die een bijnaam had aangenomen ter ere van Plato, was in de Peloponnesische stad 
Mistra de centrale figuur van een Griekse renaissance. Erasmus noemt hem in Ada
gium II vi 24 ofwel nr. 1524. Vgl. Contemporaries II, 85. 43 De schoonzoon en opvolger 
van Aldus Manutius. 44 Ambrosius Calepinus, d.i. de Italiaan Ambrogio Calepino 
(1436-1511), stelde een Latijns woordenboek samen dat uitgroeide tot een elftalig 
standaardwerk. 45 Quinquaginta librorum digestorum sive Pandectarum juris Caesa-
rei tomus primus. 46 Basilius de Grote (ca. 330 - 379) van Caesarea en Gregorius van 
Nazianze (329/330 - ca. 390) waren bevriende Griekse kerkvaders die beiden uit Cap-
padocië stamden. Wellicht heeft Praedinius het met de incomplete Basilius over de 
Aldijnse verzameluitgave van Griekse briefschrijvers die begint met de brieven van 
Basilius. Op de verzendlijst komt Basilius tweemaal voor, en wel als gedrukt door de 
firma Froben. De Griekse folio-editie, in 1532 gedrukt door Hieronymus Froben en 
Nicolaus Episcopius, is nr. 189. Welke uitgave met "D. Basilij Magni Opera. Frob.", nr. 
250 van de lijst, bedoeld wordt, daarop geeft misschien t.z.t. het verderop in de tekst 
genoemde werk van E. van Gulik antwoord. De editie van 1532 bevat niet alle werken 
van Basilius, wel de uitgave van 1551 (Grieks) door Froben en Episcopius, resp. die van 
1540 (Latijn) uit de drukkerij van Hervagius te Bazel. De verzamelde werken ver
schenen in het Latijn eerder in Parijs (Ascensius, 1520) en Keulen (Cervicornus voor 
Hittorpius, 1523 en 1531); enkele werken (Opera quaedam) te Venetië (Sabio, 1535). 
47 De bedoelde uitgave bevat alleen 16 redevoeringen van Gregorius van Nazianze. 48 
Blijkens een potloodaantekening; vgl. Ter Horst, 'Nog enkele aantekeningen'. 49 Vgl. 
UDC-fiche no. 793: in het doorschoten exemplaar met namen en prijzen van kopers 
staat bij nr. 393 op blz. 39: Saxxe 1-2-. Christophorus Saxe (1714-1806) was van 1752 
tot zijn dood hoogleraar in de oudheidkunde en fraaie letteren te Utrecht; NNBWVLII, 
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1281-1283. 50 Als Cenomanensis bedoeld is, gaat het om Le Mans. 51 Lit.: De Jonge, 
'Aantekeningen'. 52 Nummer 397, Eras. responsio ad defensionem Petri Cursii - Bazel, 
Hieronymus Froben en Nicolaus Episcopius, 1535, in-4, is mogelijk het hierbij inge
bonden exemplaar. 53 Een andere spelling voor Winsemius? Volgens Winsemius, De 
slachten Winsemius waren er relaties met Oostfriesland: Menelaus Winsemius heeft 
ongeveer een jaar lang (1613) een artsenpraktijk in Emden gehad; Andreas Winsemius 
had twee boerderijen bij Emden; de goudsmid Hendricus vestigde zich er ook. 54 In 
de deelcatalogus Libri appendiciarii bibliothecae Scriverianae (Amsterdam 1663) staat 
de Codex Arcerianus beschreven onder nr. 136 van de handschriften; de Herzögliche 
Bibliotheek te Wolfenbüttel heeft de codex toen gekocht. Een veilingcatalogus van de 
overige boeken van Scriverius is er trouwens niet. Een Demosthenes-codex die Arce-
rius senior aan Bonaventura Vulcanius had uitgeleend, heeft laatstgenoemde niet terug
gegeven, maar geschonken aan de Leidse universiteitsbibliotheek! Vgl. Molhuysen, 
'Zur Geschichte'. 55 Husner, 'Die Bibliothek'. 56 Twee werken van de hebraïst Reuchlin 
uit de bibliotheek van Erasmus, die door Johannes a Lasco aan Albertus Hardenberg 
werden geschonken, zijn na de dood van de laatste in 1574 met diens boekenverzame
ling in de bibliotheek van de Grosse Kirche, de Johannes a Lasco Bibliothek, te Emden 
beland. Onbekend is hoe het derde Erasmianum, een theologisch werk van de grote 
humanist zelf, aldaar is terechtgekomen. 57 Menelaus Winsemius overleed in 1639, 
twee jaar na zijn vrouw. Er waren geen kinderen. Zijn broer Pierius, "Frieslands histo
rieschrijver", stierf ongehuwd op 2 november 1644. Omdat er geen erfgenamen waren, 
is het zeer waarschijnlijk dat hun boekerijen aan de universiteitsbibliotheek kwamen. 
58 De bibliotheek van Johannes Antonides van der Linden is op 2 juni 1665 te Leiden 
geveild bij boekhandelaar Petrus Leffen in de Kloksteeg; vgl. IDC-fiche 3320. Geen van 
de titelbeschrijvingen is gekenmerkt "met aantekeningen van de hand van Erasmus". 
Van de Libri Medici in folio vallen op nr. 223 en 269: Aegineta Gr. Basil. 1528 [i.e. 1538] 
cum annot. Tjarae in marg. passim adscriptis resp. Hippocr. Opera graece, ex. edit. Aldi 
1526, cum I. Ant. vander Linden Mss. in margine additis; onder de Libri miscellanei in 
folio wordt als nr. 159 genoemd Hesychii dictionarium, cum charta pura et multis J. 
Ant. vander Linden & aliorum Mss. additis, Han.f!] 1521 en als nr. 175 Themisti opera 
omnia gr., itemAlex. Aphrod. de anima &fato. Venet. 1534; i.v.m. de laatstgenoemde 
titel, de zeer zeldzame Themistius-uitgave, vgl. Engels, Erasmus' handexemplaren, 51. 
De arts Petreius Tiara was de eerste hoogleraar Grieks te Franeker; na zijn dood in 
1589 werd zijn bibliotheek grotendeels van de erfgenamen voor de academie aange
kocht. Diens Aegineta is wellicht via de graecisten c.q. medici Arcerius (senior en juni
or) en Winsemius in handen gekomen van Johannes Antonides van der Linden. In de 
catalogus van de Franeker universiteitsbibliotheek uit 1644 wordt zonder vermelding 
van aantekeningen van Tiara op blz. 62 beschreven: Pauli Aeginetae Opera, graece. 
Basileae, apud Cratandrum, 1535, infol; het jaartal moet 1538 zijn. In de catalogi van 
1626 en 1635 is alleen sprake van een Griekse Aegineta. In de PBF wordt onder signa
tuur 106 Gnk kluis het exemplaar met aantekeningen van Tiara als onderdeel van de 
Franeker collectie bewaard. De eigendomsgeschiedenis van de Aegineta uit het bezit 
van Tiara is onduidelijk. Het exemplaar van Hippocrates' werken in het Grieks uit de 



7« M.H.H. ENGELS 

drukkerij van Aldus Manutius, Venetië 1526, met handschriftelijke aantekeningen van 
Tiara wordt als zodanig beschreven op blz. 62 van de catalogus Franeker 1644; dezelf
de titel komt in de catalogi van 1635 en 1626 ook voor, maar zonder de vermelding van 
aantekeningen; in de catalogus van 1656 op blz. 137 met de handschriftelijke aanteke
ningen van Tiara en daarbij als geschenk van Johannes Antonides van der Linden; nu 
in de PBF onder signatuur 131 Gnk fol. De Galenus-Aldijn uit 1525 uit de bibliotheek 
van Tiara, nu 120 Gnk fol, een ander exemplaar dan dat uit de bibliotheek van Eras
mus (119 Gnk kluis), is voor het eerst in de Franeker catalogus van 1713 beschreven: 
het was een geschenk van Philippus Matthaeus junior, die van 1670 tot 1690 hoogleraar 
in de ontleedkunde was. Bibliotheken van hoogleraren (geneeskunde) waren (in Frane
ker), zo lijkt het, min of meer erfelijk. Grieks werd te Franeker tot 1700 onderwezen door 
achtereenvolgens P. Tiara (1585-1586), L. Adama (1586-1589), J. Arcerius (1589-1604), 
S. Arcerius (1605-1623), wellicht J. Hachting (1623-1626) in de periode dat men tever
geefs Janus Gruterus probeerde aan te trekken, G. Pasor (1626-1637), C. Schotanus 
(1639-1647), P. Moll (1647-1669), N. Blancardus (1669-1703). Hoogleraar in de genees
kunde waren A. Auletius (1589-1606), R. Clingbijl (1603-1608), A. Adama (1608-1615), 
M. Winsemius (1616-1639), J.A. van der Linden (1639-1651), J. Frencelius (1651-1669), 
Ph. Matthaeus jr. (1670-1690). 
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Een occulte ader blootgelegd? 
Over drie leden van het geslacht Thoden van Velzen 

DERK JANSEN 

'Gjin Fryske kultuerskiedskriuwer scil it tinkers-laech fen de Thoden van Velzens ûnbi-
mirken foarbygean'. 
G.A. Wumkes, Paden fen Fryslan IV, 589. 

Inleiding 

Ergens in het midden van de jaren zeventig van de achttiende eeuw maakte 
ds. Eggo Ulphard Thoden van Velzen met drie van zijn kinderen: Ulbo, Anna 
en Diura een avondwandeling in de omgeving van de kerk van het Oostfriese 
Rysum, waar hij sedert 1764 predikant was.1 Op een gegeven moment 
bemerkte het gezelschap in één van de ramen van het kerkgebouw vier kleine 
lichtjes, zwevende op één lijn en daarboven een groter licht, dat zich heen en 
weer bewoog. Later zagen ze het verschijnsel nog diverse malen, maar een 
logische verklaring vonden ze niet. Toen de predikant het verhaal aan zijn met 
haar gezondheid tobbende vrouw Engelina2 vertelde paste die het visioen 
meteen toe 'op hetgeen in Gods raad ten haren opzichte en ten opzichte 
haars mans en haar vier kinderen besloten was, te weten dat hij weldra alleen 
over die kinderen zou hebben te waken en voor hen zorgen'. Engelina over
leed op 35-jarige leeftijd, waarna de opvoeding van de vier kinderen op de 
schouders van de weduwnaar terecht kwam, die hij 'door Gods goedheid ook 
mocht voltooien. Het visioen bleef dan ook in aller levenslang in eere gehou
den en zeker voor het hooger leven niet onvruchtbare gedachtenis'.3 

Met dit verhaal besloot de emeritus-predikant van Leeuwarden dr. S.K. 
Thoden van Velzen zijn De Droom, het Voorgevoel, het Helderzien in de 
Stervensuren. Een drietal verschijnselen van het Zieleleven aan de hand van 
geschiedenis en ervaring, een meerdelig werk, dat in 1886 te Apeldoorn was 
verschenen. Zoals uit de titel blijkt is hier sprake van een boek met een 
occult, wellicht beter èn eigentijdser, een parapsychologisch karakter. 
Thoden van Velzen behoorde als theoloog tot de zogenoemde Groninger 
richting4, maar - en dat is minder bekend - hij was tevens spirit(ual)ist.5 

Sommige van die 'Groningers' trachtten met behulp van het spiritisme heils-
feiten als de Opstanding en dus het Eeuwige Leven te handhaven tegenover 
de aanvallen van de Moderne theologie hierop.6 Inzake de Opstanding rede
neerden zij eenvoudigweg als volgt: als tijdens seances geesten zich door 
middel van 'materialisaties' konden manifesteren, dan gold dat niet in het 
minst voor de op één na hoogste geest, te weten Jezus.7 Bij zijn lichamelijke 
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Opstanding zou er dan sprake zijn van de meest ultieme vorm van materiali-
satie: de verdikking van het fijnstoffelijke fluïde tot een menselijke gestalte.8 

Het is niet onmogelijk, dat Thoden van Velzen met deze familiegeschie
denis trachtte aan te geven, dat er in zijn (voor)geslacht een speciaal zintuig 
was voor hetgeen genoemd kan worden: de ervaring van het bovenzinnelijke. 
Zeker is evenwel dat hij de geloofwaardigheid van de vele andere door hem 
gereleveerde voorbeelden met één uit zijn eigen kring wilde vergroten. In 1886 
- bij het verschijnen van zijn boek - wist hij dat zijn zoon Hendrik, predikant en 
eigenzinnig filosoof, min of meer eenzelfde weg zou gaan. Deze was aanhanger 
van het religieuze materialisme en aangezien de stoffelijkheid van de ziel in dit 
stelsel centraal staat hoeft Hendriks belangstelling voor het spiritisme niet te 
verbazen. Van diens zoon, ook een Syo Kornelius, in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw een gewaardeerd arts in het Oostduitse Joachimsthal, kon hij 
dat nog niet bevroeden, maar ook deze zou zich later ontpoppen als een eigen
zinnig spiritualist.9 Vooral de beide theologen kunnen we beschouwen als ver
tegenwoordigers van de religieuze onderstroom die gekanaliseerd werd in 'klei
ne godsdiensten' als spiritisme, theosofie en antroposofie.10 

In deze bijdrage wordt een poging gedaan de occulte ader van de drie 
bovengenoemde Thodens van Velzen bloot te leggen, waarbij een antwoord 
wordt gezocht op de vragen, waar hun eigenaardige belangstelling vandaan 
kwam en welke rol het speelde in hun leven, met andere woorden of het een 
incidenteel karakter had, of dat het voor hen essentieel was. 

Syo Kornelius Thoden van Velzen (1809-1900) 

Al eerder, te weten in 1870, had Syo Kornelius Thoden van Velzen er blijk van 
gegeven reeds diep te zijn doorgedrongen in het spiritistische gedachtengoed. 
Toen publiceerde hij zijn Christus Redivivus. Karaktertrekken uit 's Heeren 
verschijningen; teruggevonden in levensopenbaringen van ontslapenen, waar
in hij verschijnselen op het gebied van het spiritisme en het moderne spiri
tualisme vanuit christelijk standpunt probeerde te verklaren. Het boek werd 
door kenners direct opgemerkt. De spiritist S.F.W. Roorda van Eysinga, eme-
ritus-predikant van het Limburgse Grevenbicht en de christenspiritualiste 
Elise van Calcar11 zagen het belang van het werk en de laatste haastte zich 
om Thoden van Velzen ermee geluk te wensen. In antwoord daarop schreef 
deze haar op 29 januari 1871: 'Ik wilde namelijk in de eerste plaats de zaak 
(het spiritisme, DJ) inleiden bij het christelijk publiek, en meende daartoe 
geen vaster basis te kunnen vinden, dan in de verschijningen van onze Heer'. 

Roorda van Eysinga's reactie bleef wat langer uit, maar bij het verschijnen 
van de eerste aflevering van zijn Spiritisch Tijdschrift in 1872 had hij onge
twijfeld ook Thoden van Velzen in gedachten, toen hij sommige Groninger 
godgeleerden, met hun belangstelling voor het geheimzinnige 'in de onbe
kende sferen der natuur', een meer dan gewone belangstelling voor het spiri-
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tisme toedichtte. In het tijdschrift van de Groningers Waarheid in Liefde 
besprak niet lang daarna Thoden van Velzen Roorda's tijdschrift en hij beves
tigde diens constatering in de volgende bewoordingen: 'Inderdaad hebben 
tenminste eenige Groninger Godgeleerden met aandacht deze zaak gadege
slagen en onderzocht. Wat mij betreft, ik deed het van den tijd af, nu veertig 
jaar geleden, dat Kerner zijne Seherin von Prevorst uitgaf, waarin hij verslag 
geeft van magnetische en spiritistische verschijnselen, onder anderen ook 
enkele malen door D.F. Strauss bijgewoond, 't geen Strauss zelf als waarheid 
erkent'.12 Opvallend in dit citaat is, dat Thoden van Velzen zich reeds in de 
jaren dertig van de negentiende eeuw in het verschijnsel had verdiept, dus 
drie decennia voordat het Angelsaksische spiritisme (modern spiritualisme) 
in Nederland zijn intrede deed.13 Hij ging daarmee in het spoor van zijn leer
meester, de Groninger hoogleraar in de theologie Petrus Hofstede de Groot. 
Deze had in 1861 in een brief aan de Réveilman Koenen geschreven, dat hij 
al in de jaren twintig had onderzocht, maar pas aan het einde van de jaren 
vijftig te 's-Gravenhage en Groningen seances bij had kunnen bijwonen. 
Naast dit opvallende feit treft in dit citaat de titel van Kerners Die Seherin von 
Prevorst (1829). Dit boek, ooit genoemd de Bijbel van het spiritisme, is in 
Nederland vrij onbekend gebleven en bij mijn weten nimmer vertaald. Het 
werk, dat een product was van een aspect van de Romantiek, de zgn. 'roman
tische Medizin', kan beschouwd worden als een reactie op de indertijd vrij 
primitieve medische wetenschap, waarin het aderlaten, het hanteren van de 
lavementspuit en het rücksichüos afzetten van armen en benen tot het 
medische handelen behoorden. Het ziekelijke boerenmeisje Frederieke Wan
ner, wier leven wordt beschreven, ontwikkelde zich in de loop der jaren tot 
de bij uitstek vergeestelijkte mens die door innerlijk schouwen in staat was 
ziektebeelden te duiden en daarvoor medicatie te geven. De oorzaak daarvan 
was volgens Kerner, die naast dichter en historicus ook arts was, Frederiekes 
grote gevoeligheid voor de werking van het zogenoemde gangliënstelsel, dat 
haar gewaarwordingsdrempel op een bijna bovenmenselijk niveau bracht. 
Dit systeem van zenuwknopen in het menselijke lichaam kent als belangrijk
ste orgaan de zonnevlecht, een zenuwknoop achter de maag, ook wel aange
duid als plexus solaris, of plexus coeliacus en sommige spiritisten kwamen 
op basis van Kerners boek tot de conclusie dat er naast het centrale zenuw
stelsel een gangliën-psyche moest bestaan, dat aangestuurd door de zonne
vlecht niet alleen innerlijk schouwen mogelijk maakte, maar ook contacten 
kon leggen met de astrale wereld. Deze opvatting legde het uiteindelijk af 
tegen de zich in de jaren zestig van de negentiende eeuw ontwikkelende spi
ritistische en spiritualistische verklaringswijzen van allerlei mediumieke ver
schijnselen: de romantische invalshoek werd ingehaald door de 'positieve 
wetenschap'. 

Ook Roorda van Eysinga koos daarvoor, ondanks zijn geloof in de moge
lijkheid van reïncarnatie en* de uiterste betrouwbaarheid van zich manifeste-



8 4 DERK JANSEN 

S.K. Thoden van Velzen (1809-1900). Fotocollectie 

Prov. Bibl. Leeuwarden 

rende geesten. In 1877 was hij de voornaamste auteur van het boek Een 
nieuw veld voor de wetenschap, waarin getracht werd spiritisme en spiritu
alisme te verzoenen.14 

Op 10 januari van dat jaar werd dit boek aangeboden in de 337e vergade
ring van het genootschap Oromase te 's-Gravenhage, toentertijd het belang
rijkste spiritualistische gremium in Nederland, dat eigenlijk alleen concur
rentie ondervond van het Amsterdamse genootschap Veritas, waar werd 
geëxperimenteerd in de lijn van Allan Kardeck, dus het spiritisme.15 

Ook Thoden van Velzen was binnen Oromase geen onbekende. Hoewel 
hij in tegenstelling tot zijn vriend en collega H.A. Nieuwold van Jelsum, de 
eerste Nederlandse theoloog die vanaf de kansel het spiritisme openlijk pro
pageerde, geen seances van het gezelschap bijwoonde, geraakte hij er wel 
mee in correspondentie, althans, dat melden de notulen. In 1871, op 16 mei, 
15 juni en 22 juni werden daar - niet bewaard gebleven - brieven van hem 
ontvangen, die ongetwijfeld ook handelden over zijn het jaar daarvoor ver
schenen Christus Redivivus. Tevens woonde hij te 's-Gravenhage een seance 
bij ten huize van één van de meest kritische leden, te weten de arts-magneti
seur H.G. Becht, die een aantal belangrijke publicaties over het magnetisme 
het licht deed zien.16 

Desalniettemin bleef Thoden van Velzen, anders dan Nieuwold, binnen 
Oromase min of meer een buitenstaander. De laatste werd corresponderend 
lid, woonde er diverse seances bij en de door hem ontwikkelde gedachten 
over het spiritualisme werden er, zoals blijkt uit een verslag van 25 januari 
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1876, met warmte begroet. De reserves die de leden koesterden jegens 
Thoden van Velzen, komen we ook tegen bij S.F.W. Roorda van Eysinga; zij 
werden vooral veroorzaakt door zijn keuze voor het christelijke spiritualisme, 
dat zich moest manifesteren als 'dienares des Christendoms'. De leden van 
Oromase zagen het spiritualisme als zelfstandige wetenschap, evenals 
Roorda dat deed jegens het spiritisme. Een in deze kringen geliefde term als 
'positief spiritualisme' symboliseert de waarde die men hechtte aan de toen
malige natuurwetenschappen, waarvan het spiritualisme één was, en dat 
wilde afrekenen met wat werd aangeduid als 'blind geloof'. Thoden van 
Velzen voelde zich echter het beste thuis bij de opvattingen van Elise van 
Calcar, die het Nieuwe Testament exploreerde om het spiritualisme met pro-
testants-christelijke begrippen te laden. Dat hij haar ook persoonlijk kende 
lezen we in het dagboek van het genezend medium, de Hongaarse barones 
Adelma barones Vay-Wurmbrandt, die haar ontmoeting met de familie 
Thoden van Velzen op 4 augustus 1877 als volgt beschreef: 
'Den Abend brachten wir sehr angenehm bei Calcar's zu. Die Mutter Calcar, eine 
ehrwürdige Greisin, ist das Bild der edlen Frauen, wie sie im alten Testament stehen -
voll Gebet und Liebe! Sie empfing mich so liebevoll und gütig. Ich liebe schrecklich, 
ich verehre solche alten Frauen! Consistorialrath Thoden van Velzen und Frau waren 
auch da und sehr erfreut mich kennen zu lernen. Van Velzen war so herzlich, so 
freundlich, seine Frau so liebenswürdig; es thut Einem wirklich wohl, solche Menschen, 
an denen kein Falsch ist, kennen zu lernen. Ich finde hier in Allem, bei ledem ein 
Gemisch von Rubenscher, van Dykscher Poesie und Ritterlichkeit mit Holbeinscher 
Nüchternheit; die Leute sollen Eigentlich Alle in der alte Tracht gehen; sie sind frisch 
und Kräftig wie das Meer'.17 

Ook Thoden van Velzens collega en geestverwant Nieuwold ontmoette in die 
dagen de barones, met wie hij sedert 1874 correspondeerde. De briefwisse
ling zou tot 1892, het jaar van Nieuwolds overlijden, voortduren. De elitair 
ingestelde Elise van Calcar - haar spiritualisme was eigenlijk iets voor uitver
korenen - omringde zich bij voorkeur met figuren als de adellijke Adelma. 
De patriciër Thoden van Velzen paste bij uitstek in dit gezelschap, waarvan 
ook Nieuwold het een eer vond deel uit te maken. 

Uit het voorgaande is wel duidelijk geworden, dat Thoden van Velzen het 
spiritisme, voor hem christelijk spiritualisme, als een belangrijk fenomeen 
zag. Sporen hiervan merken we al in een vroeger stadium, namelijk in een 
Paaspreek uit het jaar 1864. De te Leeuwarden uitgegeven De opstanding van 
Jezus Christus, eene eeuwig gedenkwaardige gebeurtenis is echter niet bekend 
geworden vanwege de spiritistische connotaties die hij bevat, maar als het 
antwoord van een echte Groninger aan een stadgenoot en collega, de beken
de moderne predikant RH. Hugenholz, die in een leerrede, en het zijn de 
bewoordingen van Hugenholtz zelf, 'het heilig huisje, den wonderdoenden 
Jezus (had) aangetast'.18 In zijn preek wees Thoden van Velzen op de conti
nuïteit tussen het immanente en het transcendente, op de doorgaande 
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opleiding ook na het afsterven van het lichaam als de mens, met een nieuw 
verheerlijkt lichaam, de hemelse gewesten zou betreden en aan de hand van 
zijn oudste broer Jezus voort zou gaan op weg naar het gelijkvormig worden 
aan God. Het ging hier niet om bovennatuurlijke zaken, maar om bovenzin
nelijke: het grote wonder van de Opstanding valt niet weg te redeneren 
alleen vanwege het feit dat de mens dit wonder nog niet kan verklaren. Al 
deze motieven komen we bij spiritisten en spiritualisten ook tegen. Bij hen 
zien we eveneens begrippen als continuïteit en het verheerlijkte lichaam in 
de gedaante van het fijnstoffelijke fluïde waarmee geesten zijn omgeven. 
Jezus is hier de oudste broeder van de mensen en dus ook van de geesten. 
Daarnaast is er sprake van het opgeleid worden door de zeven sferen naar de 
godheid en, wat spiritualisten met klem beweerden, de beperktheid van ons 
kennen, van onze zintuiglijke waarneming. Zes jaren daarvoor had Thoden 
van Velzens collega en voormalige medestudent Abraham Rutgers van der 
Loeff te Leiden in de Pieterskerk een preek met gelijke strekking gehouden. 
Deze zou eveneens, na zijn emeritaat in 1872, openlijk voor zijn spiritualisti
sche overtuiging uitkomen. 

Hendrik Thoden van Velzen (1842-1927) 

Tijdens zijn studietijd te Groningen bracht de zoon Hendrik regelmatig de 
vakanties in zijn ouderlijke huis te Leeuwarden door. Daar, aan de Zuider-
grachtswal, bracht zijn vader hem veel exegetische, historische en occulte 
kennis bij.19 Van deze drieslag is de laatste een constant element geworden in 
zijn leven, maar dat bracht hem eerder verguizing, dan de erkenning waar
naar hij zo snakte. Hendriks predikantenloopbaan is, voorzover valt te zien, 
niet bijzonder geslaagd geweest. Zijn preken, veelal geïmproviseerd, werden 
als ondoorgrondelijk ervaren door het eigenzinnige filosofische gedachtengoed 
dat zij bevatten. Op pastoraal en catechetisch gebied functioneerde hij even
eens niet altijd bijster gelukkig, en in diverse gemeenten die hij diende was er 
sprake van spanningen. De kerkenraadsnotulen van zijn eerste gemeente 
Ilpendam melden, dat hij vandaar in 1871 naar Kolderveen vertrok vanwege 
een conflict met de kerkenraad; geheel duidelijk wordt dat niet, omdat de 
notularius - Thoden van Velzen zelf - ongetwijfeld de verslaglegging aange
past zal hebben.20 Er rezen eveneens problemen in zijn derde gemeente, het 
Gelderse Losser. Nadat hij daar, na ruim vijfjaren, zijn bediening had neerge
legd, wilde men er geen evangelische predikant meer beroepen. Hij had, zo 
oordeelde men achteraf, ten koste van de gemeente, te veel tijd aan zijn filo
sofische geschriften besteed. In Losser was het algemeen bekend, dat de zol
der van de pastorie bijna bezweek onder de last van de stapels onverkochte 
boeken, die de predikant in eigen beheer had uitgegeven. Ook was het min of 
meer een publiek geheim dat de vermaarde filosoof Opzoomer zich met 
dédain over Thoden van Velzens geschriften had uitgelaten. In 1885 legde hij 
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zijn bediening neer en vertrok met vrouw en tien kinderen naar Jena. Daar 
woonde hij in de jaren 1886 en 1887 als 'vormals Prediger' op het adres Am 
Landgrafen 8. Het is onbekend, of hij nog in contact is getreden met vertegen
woordigers van de toenmalige theologische faculteit aldaar. Waarschijnlijk is 
dat niet, aangezien de daar in opkomst zijnde en door Albrecht Ritschl ver
nieuwde Vermittlungtheologie voor hem als links-evangelisch theoloog een 
gepasseerd station was.21 Wel maakte hij kennis met vooraanstaande geleer
den als Wilhelm Wundt en Eduard von Hartmann22, geleerden met wie hij een 
zekere congenialiteit vermoedde. Ook in Duitsland vonden zijn ideeën nau
welijks ingang en zijn oorspronkelijke doel, het in het Duits vertalen van zijn 
belangrijkste werken, werd niet bereikt. Pas in 1909 verscheen het driedelige 
System des Religiösen Materialismus, waarin hij vertaald weergaf wat hij reeds 
eerder in zijn De wetenschap van ons geestelijk leven (1876), De wetenschap van 
ons karakter (1880) en in Wetenschap van God (1883) had verwoord. Het twee
jarige verblijf te Jena is waarschijnlijk voor Thoden van Velzen een grote te
leurstelling geweest. Een glimp daarvan vangen we op uit zijn Wartburg en Jena 
met het oog op den oorsprong van de menschelijke ontwikkeling, dat - alweer 
voor rekening van de schrijver - verscheen in 1893. De brochure raadt de 
lezer aan zich afzijdig te houden van hetgeen in deze beide protestantse cen
tra aan filosofische denkbeelden is ontwikkeld, en de grote Jenase filosofen 
Fichte, Schelling en Hegel worden weggezet als fraseurs, die 'een goed deel 
onwaarheid herbergden'.23 Thoden van Velzen is dan predikant in Gorredijk, 
daarna volgden nog de gemeenten Jelsum, Nieuweschans en Hilvarenbeek.24 

Vanuit Jena ging hij vóór de periode te Gorredijk naar Surhuisterveen. Ook 
daar heeft hij niet al te gelukkig gefunctioneerd, want er ontstond in de 
gemeente ergernis over Van Velzens afstandelijkheid en eigenzinnige Bijbel-
uitleg. Daarenboven was men van mening, dat hij gemeente en eredienst ge
bruikte als platform voor de verspreiding van zijn filosofische ideeën, die hij 
met grote vasthoudendheid ook in dagbladen en tijdschriften verkondigde.25 

Het lijkt erop alsof het rumoer dat zijn dissertatie veroorzaakte de 
opmaat is geworden voor alle kritiek, die hem zijn gehele leven ten deel is 
gevallen. In het jaar 1873, toen hij predikant was te Ilpendam, promoveerde 
hij op het boek Proeve van onderzoek naar de vrijheid van den mensch. In 
deze aan de Groningse Hoogeschool verdedigde dissertatie bestreed hij fel 
het determinisme van materialistische snit, dat de onsterfelijkheid loochen
de. Zijn promotor D. Chantepie de la Saussaye had hem bij het schrijven van 
de dissertatie volledig de vrije hand gelaten en dat had tot gevolg gehad, dat 
het boek nogal wat onvolkomenheden bevatte. Van modern- vrijzinnige zijde 
volgde dan ook scherpe kritiek. De Leidse hoogleraar in de theologie C.P. 
Tiele kwam een jaar later met een diskwalificerend: 'Naïveteiten wisselen 
hier domheden af, onnoozelheid en onwetendheid strijden hier om den 
voorrang' en na Van Velzens vileine antikritiek - Tiele had de pen in alsem 
gedoopt, omdat in de dissertatie diens Den godsdienst van Zarathustra niet 
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werd benut -, deed deze het nog eens dunnetjes over. De dissertatie getuigde 
van 'groote naïveteit', de anti-kritiek bevatte 'laffe insinuaties' en 'Daarom 
moet wat zich voor zulk een onderzoek uitgeeft, en heel iets anders is, thans 
vooral in het belang der wetenschap scherp gegeeseld worden, al doet het 
ook zeer'.26 In De Gids van hetzelfde jaar werd het boek in maar liefst 47 pagi
na's besproken en ook nu was het oordeel niet mals. Het werk werd 'zeer 
onbevredigend' en 'zwak en onvoldoende' genoemd.27 

In 1877 kondigde men in dat tijdschrift Van Velzens De wetenschap van 
ons geestelijk leven, de grondslag gelegd voor de zelfstandige Godskennis der 
toekomst aan. De recensent opende zijn korte bespreking met: 'wij durven de 
taak niet aan om in onze eigen woorden een denkbeeld te geven van dit 
diepzinnig werk', maar wekt overigens niet de indruk het boek geheel au seri-
eux te nemen. Iets dergelijks vindt men in het Theologisch Tijdschrift jaar
gang 1901, waar M.H. Lem een beschouwing gaf naar aanleiding van Van 
Velzens in 1900 verschenen Aesthetische Beschouwingen. Ook deze recensent 
was aanvankelijk terughoudend in zijn oordeel, maar naderhand oordeelde 
hij scherper: de auteur was een dilettant op wijsgerig gebied. Het hoeft ons 
niet te verbazen dat gedurende zijn gehele leven Thoden van Velzen te ma
ken heeft gehad met dergelijke commentaren op zijn filosofische geschrif
ten. Wat dat betreft staat hij min of meer model voor de kritiek, die van 
modernistische en ook links-liberale zijde steevast werd gegeven op de 'zwe
verigheid' van de aanhangers van de kleine godsdiensten. Wij zullen nog 
zien, dat deze kritiek niet alleen van vakgenoten kwam, maar ook leefde in 
familiekring; met name bij zijn vader. 

Het is in het bestek van dit artikel ondoenlijk een overzicht te geven van de 
vele brochures en boeken die Van Velzen het licht deed zien.28 In het vervolg 
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zullen we ons hoofdzakelijk beperken tot zijn reeds gememoreerde hoofdwerk 
System des Religiösen Materialismus, maar vooraf gaat een korte beschouwing 
over het uitgangspunt van zijn dus als religieus-materialistisch te karakterise
ren wijsgerige stelsel. Dat uitgangspunt is de aanname van de stoffelijkheid 
van de ziel. De ziel kent dus lengte, breedte en diepte en heeft als inhoud een 
atoom, het zogenoemde 'werkzame ik'. Rondom de ziel bevindt zich een stof
felijk geheugen en indrukken daarop uitgeoefend leiden tot voorstellingen. 
Aangezien het geheugen oneindig is blijven de voorstellingen ook na de dood 
bestaan. Ook de voorstelling, of het 'begrip' van het lichaam. Na de dood zal 
de van het lichaam bevrijde ziel zich vanuit dat begrip opnieuw willen beli
chamen en dat is mogelijk, omdat de oneindig fijne stof die aan alles ten 
grondslag ligt identiek is aan die van het geheugen en als materiaal voor beli
chaming kan dienen. De nieuw belichaamde ziel kan reizen naar planeten en 
voortleven op andere werelden, die gelijksoortig zijn aan de aarde. Op basis 
van dit uitgangspunt ontwierp Thoden van Velzen een zijns inziens allesom
vattend stelsel, waarvan hij de resultaten beschreef in zijn System. 

De resultaten van die zoektocht kunnen we dus volgen aan de hand van 
een drietal kloeke duitstalige boekwerken. Duitstalig, omdat hij dacht daarmee 
zijn debiet te vergroten. De Wissenschaft der Seele (474 pagina's), Wissenschaft 
der Gesinnungen (467 pagina's) en Wissenschaft Gottes (232 pagina's), zoals 
gezegd, bewerkingen van nederlandstalige werken, werden te Leiden 'gedruckt 
vor Rechnung des Schreibers' en na verschijnen volstrekt geïgnoreerd. 

Dat heeft niet alleen te maken met de inhoud van de werken, maar ook 
met de geschiedenis van Van Velzens schrijverschap; immers de recensies 
van de vele werken die hij schreef hadden vaak een aantal zaken gemeen: 
een volstrekt onbegrip voor hetgeen hij had betoogd, en een even volstrekte 
afwijzing van de door hem gebruikte methode, te weten die der zelfwaarne
ming. Evenzeer speelt hier mee de hoge inzet van het werk, dat in zijn inlei
ding over de oorspronkelijke Nederlandse uitgave oordeelde met de woor
den: 'die drei Bücher enthielten eine Beziehungsweise neue Religion' en 
werd afgesloten met de verzekering: 'Und so geht denn dies Buch in die Welt, 
in der Uberzeugung, dass es die Menscheit auf die Dauer erheben wird'. Dat 
daar tussenin de vloer werd aangeveegd met de toenmalige bloem der psy
chologie, onder wie Wilhelm Wundt, en een krachtig pleidooi werd gevoerd 
voor de omstreden methode der zelfwaarneming lijkt dan nog slechts bij
zaak. Hoofdzaak is, dat het werk verscheen onder een - door de auteur zelf 
geschapen - ongelukkig gesternte. 

Centraal in Thoden van Velzens filosofie, wellicht beter nog psychologie29, 
zijn de begrippen ziel, geheugen en voorstelling. Op de noemer van het 
begrip 'wezen' schetst hij het verband tussen die drieslag als volgt: het wezen 
is een inhoud, die ruimte inneemt en bewegelijk is. Zo is bijvoorbeeld een 
roos, of als men liever wil, het beeld dat men van de roos krijgt, een wezen. 
De inhoud is de kleur. Deze inhoud heeft een bepaalde omvang en is bewe-
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gelijk. Ook de ziel is een wezen, dat samengesteld is uit twee andere wezens, 
namelijk de bewuste, voelende, denkende en willende geest en een de geest 
omringend wezen, namelijk het stoffelijke geheugen. Dit wordt door het cen
trale zenuwstelsel zodanig bewogen, dat het beelden ontvangt, die - en het 
woord is eigenlijk onvertaalbaar - 'Geistesbilder' genoemd kunnen worden. 
Deze worden zo vaak in beweging gebracht dat hun aantal eigenlijk onbe
grensd is. Het geheugen, dat van onbeperkte duur is, is dus ook een wezen, 
aangezien het miljoenen kleinere 'wezens' in zich bergt, de hierboven ge
noemde 'Geistesbilder' in hun onderlinge variaties. Deze werken in op de ziel 
die hierdoor allerlei veranderingen kan ondergaan.30 

Volgens Thoden van Velzen hebben we hier eerder te maken met een psy
chologische benadering van de ziel dan met een filosofische. Een eigenaardi
ge invalshoek is het overigens wel, want waar tijdgenoten de ziel met zijn 
beelden of voorstellingen als eenheid beschouwden, of zover gingen, de ziel 
te laten bestaan uit beelden van een verzameling 'ikjes', poneerde van Velzen 
een vorm van dualisme: onze ziel bestaat uit twee wezens, te weten geest en 
een stoffelijk geheugen. Dit geheugen slaat alle ervaringen op als een beeld. 
Dat gaat bijvoorbeeld zo ver, dat een verschijnsel als warmte ook slechts kan 
bestaan als beeld in ons geheugen. Essentieel is dus eveneens de voorstelling, 
die de drager van dat beeld is en die, nadat ze is opgeslagen in het geheugen, 
op de ziel inwerkt. Uit het voorgaande wordt wel duidelijk hoe 'wezenlijk' het 
stoffelijke element van deze psychologie is, die belangrijke consequenties kan 
hebben. Immers, alles hangt af van voorstelling, beeld en stoffelijk geheugen; 
zo kunnen zelfs lichaamsdelen 'begrepen' worden. Na de dood kan de ziel 
onder de invloed van het in het stoffelijk geheugen opgeslagen 'beeldmateri
aal' nieuwe lichaamsdelen, ergo een nieuw lichaam vormen. Hier toont 
Thoden van Velzen op de schouders van de klassieke spiritualisten als Ema-
nuel Swedenborg en Willem Bilderdijk te staan die op enig moment ook uit
gingen van het adagium: de geest vormt het lichaam.31 Tevens dacht hij steun 
te vinden in wat hij zag als de resultaten van het negentiende-eeuwse spiri
tisme. Daar immers geschiedt belichaming na de dood in de materialisatie 
van zich openbarende geesten. De invloed van Swedenborg blijk verder wel 
heel sterk uit de opvatting, dat de gestorvenen op planeten als Mars, Venus 
en Jupiter wonen en werken en daar hun aardse leven voortzetten. Met deze 
beschouwing over het spiritisme besloot Thoden van Velzen het eerste deel 
van zijn trilogie en de laatste alinea vormde een verre echo van hetgeen zijn 
vader in de Paaspreek van 1864 had behandeld: 

'Hoffentlich haben wir durch diese unsere Betrachtung dazu beigetragen, die Men-
schen von einem ihrer bittersten Feinde zu erlösen - von dem Schrecken des Todes'. 
In het derde deel Wissenschaft Gottes herhaalt en verdiept de schrijver zijn 
opvattingen: de dood is in ons geheugen slechts een voorstelling en deze 
voorstelling is stoffelijk, omdat onze ziel een stoffelijk wezen is. Voor het 
voortbestaan heeft de ziel een stoffelijke wereld nodig, en die vinden we op 
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andere planeten, 'Es ist am vernünfstigen, sich die Sache also zu denken, 
dass unsere Seele auf irgend einer Himmelskörper anlandet'.32 

Ten diepste is de auteur ervan overtuigd, dat de ziel onsterfelijk is en dat het 
aardse en hemelse leven niet anders is, dan een op weg zijn naar de gelijk
vormigheid aan God.33 De stichting van wat hij beschouwde als de Tempel 
der toekomst, moet reeds op aarde beginnen en dat betekent - in waarheid 
en liefde - bouwen aan de menselijke wijsheid, goedheid en deugd. Hier be
speuren we wel heel nadrukkelijk, Gronings of Evangelisch gedachtengoed: de 
opleidingsgedachte, de gematigde apokatastasis34 en de Gode-gelijkvormigheid 
zijn alle elementen, die Hendrik al vroeg van zijn vader had meegekregen. 

Reeds eerder is betoogd, dat de schrijver zijn ideeën wilde concretiseren in 
een wat toentertijd wel werd genoemd 'wetenschap der zamenleving'35 Daar
toe gaf hij ons ook zijn denkbeelden over de verhouding tussen kerk en staat. 
In wezen bepleitte hij de schepping van een theocratie: 'Der staat soll eine Ge-
meinschaft sein, die vom Gotteserkenntnis ausgeht und jede Tugend in Wirk-
lichkeit übt'.36 In de lijn van zijn psychologie vat hij de staat op als een begrip, 
dat gestempeld wordt door een ethisch karakter. De leiding zal bestaan uit 
invloedrijke mensen bij wie het begrip deugd in het geheugen tot het hoogste 
principe is verheven. Daardoor zal de deugd ook maatgevend worden bij de 
vervaardiging van wetten, bij onderwijs, wetenschap en kunst, bij handel en 
industrie. Uit het bovenstaande vloeit voort, dat Thoden van Velzen dus een 
elitaire theologie voorstond. Dit alles moet leiden naar wat Thoden van Velzen 
bij voorkeur 'de Tempel der toekomst' noemde, een rijk dat bevolkt zal worden 
door aan God toegewijde, voor elkaar levende mensen. 

In een aparte brochure Een voorstel tot Kerkhervorming heeft Thoden van 
Velzen dit nog eens uitgewerkt. Zijn 'oplossing' was daarin even eenvoudig 
als radicaal: schaf het kerkelijk hoger onderwijs af, en de godsdienst zal 
opgaan in de wetenschap en de kerk in de staat. Het kerkelijk hoger onder
wijs is immers onnodig, aangezien Bijbelse theologie, de geschiedenis der 
Nederlandse Hervormde kerk en die van de zending als onderdelen van vak
ken die reeds op het (theologische) universitaire programma staan, onder
wezen kunnen worden. Daarenboven is dat onderwijs ook verderfelijk; men 
neme bij voorbeeld de Dogmatiek, die volgens Thoden van Velzen een 
schijnwetenschap is, uitgaat van verkeerde premissen en dus wel karakterbe-
dervend moet zijn. In plaats van dit alles moeten vakken komen als de 
geschiedenis van de middeleeuwse en nieuwere wijsbegeerte en de psycho
logie op fysiologische grondslag. Deze vakken kunnen door vanwege de Staat 
benoemde hoogleraren worden verzorgd en dat betekent het einde van de 
functie van kerkelijk hoogleraar. Thoden van Velzen zou dat natuurlijk toejui
chen: de kerk moest zich immers oplossen in de staat. Op dogmatisch gebied 
worden in de brochure orthodoxe, evangelische37 en moderne stokpaarden 
gemonsterd en afgekeurd: de orthodoxe dogma's van schepping in zes dagen 
en zondeval; de menselijke volmaaktheid van de Jezus van de evangelischen 
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en de zedelijke wereldorde naar de opvatting der modernen worden naar het 
rijk der fabelen verwezen en degenen die deze fabeldieren berijden lijden 
aan een vorm van godsdienstwaanzin.38 'In plaats van dogmatiek moet psy
chologie op physiologischen grond geleerd en gepredikt worden. Deze zal 
leiden tot de ware wetenschap van God en van onsterfelijkheid. Zij leert ook 
de ware deugd kennen en beoefenen. Want ook deze heeft, evenals elke 
gezindheid bv. liefde, haar grond in werkingen en begrippen'.39 

Zoals zo vaak werd ook deze pennenvrucht van Thoden van Velzen nauwe
lijks opgemerkt. Voorzover bekend besteedde van de kant der theologen alleen 
het evangelische Geloof en Vrijheid aandacht aan het werkje. Dat hoeft niet te 
verbazen, want de auteur stond als links-evangelisch bekend en iemand die 
zijn eigen komaf bezoedelde moest gecorrigeerd worden. De bespreking40 -
hier kort samengevat - begint met zuinige lof: 'Wij zullen niet ontkennen, dat 
er in dit werkje goede denkbeelden worden uitgesproken', dan is het echter 
met de laudatio afgelopen: de auteur is, zoals gewoonlijk, duister, onpractisch, 
onrealistisch en volstrekt vervuld van eigenwaan. Door de redactie van Geloof 
en Vrijheid werd hem dan ook géén succes gewenst, behalve in de strijd tegen 
het 'oprukkende Rome'. Veel dieper groef de kritiek die Hendrik vervolgens van 
zijn vader kreeg. Ook al was er continuïteit in hun standpunt betreffende 
'para-theologische' zaken, toch bleken hier grenzen te bestaan. De breuk in de 
continuïteit wordt verwoord in een brief van de vader, die hier als bijlage is 
opgenomen, evenals het antwoord van Hendrik (Bijlagen 1 en 2). Bijlage 3, een 
bijna profetische tekst van Hendrik, geeft ons inzicht in diens gemoedsstruc
tuur en kan gekarakteriseerd worden als 'voer voor psychologen'. 

Syo Kornelius Thoden van Velzen jr. (1870-1957) 

De arts Syo Kornelius Thoden van Velzen, op 28 maart 1870 als derde kind 
geboren in zijn vaders eerste gemeente Ilpendam, kwam na zijn studietijd, 
evenals zijn broer Hajo Uden, in de Duitse provincie Brandenburg terecht. 
Hajo Uden werkte als electrotechnisch ingenieur te Eberswalde en overleed 
in 1918 reeds op drie-en-veertigjarige leeftijd. Syo Kornelius jr. bereikte de 
leeftijd der sterken. Hij werd een succesvol en gewaardeerd arts in het niet 
ver van Eberswalde gelegen Joachimsthal, waar hij op 26 maart 1897 huwde 
met de uit Salzburg afkomstige Elfrieda Maria Würtinger. Zij overleed in 1921 
kinderloos en drie jaren later hertrouwde de weduwnaar met de van Polen 
geboortige Margaretha Schmidt. Uit dit huwelijk werd, in 1920, één kind 
geboren, een dochter die de naam Margaretha Eka kreeg. 

In het front van de Templinerstrasze nr 13 te Joachimsthal, zijn voormali
ge woonhuis, bewaart een gedenksteen de herinnering aan hem: 'Der 
Ehrenbürger unserer Stadt Dr. S.K. Thoden van Velzen' leefde en werkte hier. 
Nog heden ten dage doen over hem nog allerlei anecdotes de ronde41, maar 
zijn werk ter verbreiding van de denkbeelden van zijn vader is daar minder 
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bekend geworden. Het DDR-verleden van Joachimsthal zal hierbij later 
ongetwijfeld een rol gespeeld hebben. Vanaf ongeveer zijn veertigste levens
jaar heeft de zoon geprobeerd te bereiken hetgeen de vader mislukte: erken
ning van de hoge betekenis van het religieus-materialisme voor de mens
heid. In 1909 gaf hij daartoe een aanzet met de publicatie van de brochure 
Psycho-encephale Studiën, waarin hij de opvattingen van zijn vader uiteen
zette en vehement verdedigde. Later zou hij deze nog uitwerken in versies, 
die onder dezelfde titel respectievelijk in 1913, 1916, 1920 en 1923 versche
nen. De uitwerking bestond, naast de publicatie van lovende recensies van de 
Psycho-encephale Studiën, voornamelijk in het aanknopen bij de oosterse 
filosofie. Als kind van zijn tijd - het is dan ook de periode van de opkomst van 
theosofie en antroposofie42 - wendde hij zich onder andere tot het Brahma-
nisme en ontdekte daarin de zogenoemde Upanishads: relatief beknopte ge
schriften in het Sanskriet, daterend uit circa de zevende eeuw voor Christus, 
waarin uiteenzettingen en discussies staan over het wezen en de oorsprong 
der dingen, en over het wezen van de ziel en haar identiteit. Omtrent de ziel 
ontdekte hij daarbij, dat in deze geschriften vaak werd uitgegaan van de par
tiële stoffelijkheid van 's mensen geestelijk kern; 'Ein feiner Leib umhüllt die 
Seele und begleitet sie auf allen ihren Wanderungen' heet het.43 Een dergelijke 
gegeven stemde fraai overeen met zijn vaders begrip van een stoffelijk ge
heugen en sloot tevens mooi aan bij het zogenoemde peresprit van de spiri-
tisten, het 'fijnstoffelijke fluïde', waarmee geesten zouden zijn omgeven. Met 
deze opvattingen kwam Syo Kornelius jr. in een aanvankelijk nog door het 
idealisme en - met de Tweede Wereldoorlog als caesuur - vervolgens door 
het historisch materialisme gestempelde samenleving niet zover. In het pro
vincialistische Joachimsthal zeker niet, want daar kende men hem inzake de 
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godsdienst toch vooral als een eenling: geen atheïst en geen christen. Men 
zal er zeker geen weet van hebben gehad, dat hij als adept van zijn vader een 
volstrekt eigen godsdienstige overtuiging met zich meedroeg. 

Besluit 

Het materialisme, de wijsgerige stroming die de geestelijke activiteiten van 
de mens als 'bijverschijnsel' van zekere stoffelijke processen beschouwt, acht 
een onsterfelijke ziel en een hiernamaals onbestaanbaar.44 In dit licht bezien 
hoeft het geen verbazing te wekken, dat als reactie daarop vooral in de 
negentiende eeuw, zo sterk gestempeld door dit materialisme en het positi
visme, hernieuwde aandacht bestond voor de betekenis van de ziel. Deze 
belangstelling zou aan het einde der eeuw en ook nog daarna leiden tot een 
nieuwe belangstelling voor het Idealisme.45 Ook het zogenoemde occultisme 
kan als een - bescheiden - antwoord worden beschouwd op wat toentertijd 
zo vaak 'stofvergoding' werd genoemd. In kleine godsdiensten als spiritisme, 
theosofie en antroposofie hebben geest en ziel immers eveneens een centra
le plaats, maar merkwaardig èn paradoxaal is het echter, dat de aanhangers 
van deze opvattingen de geest en de ziel soms in verband brachten met de 
materie.46 We constateerden dit in het voorgaande ook voor een drietal leden 
van het geslacht Thoden van Velzen. Zij koesterden een grote belangstelling 
voor wat wel eens is genoemd: de werkelijkheid achter de werkelijkheid. Bij 
hen kwam die naar voren in de bestudering van het occultisme (i.c. het spiri
tisme) en het religieuze materialisme. De predikant Sijo Kornelius maakte al 
tijdens zijn studietijd aan het einde van de jaren twintig van de negentiende 
eeuw te Groningen kennis met het aan het spiritisme zo verwante dierlijke 
magnetisme. Op dit terrein experimenteerden daar de hoogleraar in de ge
neeskunde Gerbrand Bakker (1771-1828) en vooral de medicus Hermannus 
Wolthers (1777-1858), van wie bekend is dat hij ook spiritistische seances 
hield. Het hoeft geen verbazing te wekken, dat in de toentertijd kleine uni
versitaire gemeenschap ook studenten van andere dan de medische faculteit 
zich voor deze fenomenen interesseerden. Thoden van Velzens leermeester 
P. Hofstede de Groot verdiepte zich er eveneens in en werd overtuigd door de 
spiritistische verschijnselen. Hetzelfde geldt voor Sijo Kornelius die dit met 
succes overbracht op zijn zoon Hendrik, die, veel later, zelfs in een eerbied
waardig gremium als het Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres 
(Leiden 1908) een rede mocht houden om van zijn Swedenborgiaans ge
kleurde spiritisme te getuigen. Sijo Kornelius jr. was een adept van zijn vader 
en een groot deel van zijn leven stond in het teken van de popularisering van 
diens religieuze materialisme, waarin spiritistische connotaties zo sterk mee
speelden. Veel succes had hij daarmee voorshands niet, want Ueberweg's 
befaamde Grundriss bij voorbeeld volstond met een schamel: 'Als neuere Er-
scheinungen über den Materialismus seien erwahnt: H. Thoden van Velzen, 
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Syst. der relig. Materialismus. A. d. Niederländ. 3 Bd. Leipzig 1903 - 1909...'." 
Sijo Kornelius sr. zijn waardering voor het spiritisme moet vooral gezien 

worden in het licht van de strijd tussen Groningers (evangelisch-vrijzinnig) 
en Modernen (modern-vrijzinnig) over het wonder. De wonderontkenning 
door de laatsten, dus ook die van Opstanding en Eeuwig Leven, meende hij 
met behulp van het spiritisme te kunnen bestrijden. In die zin was het spiri
tisme dus een instrument; overtuigd van de verschijnselen kon hij het inzet
ten om het geloof te behouden. Elise van Calcar en S.F.W. Roorda van Eysinga 
gingen hier duidelijk verder; voor hen verving het spiritisme hun oorspron
kelijke geloof en het werd de essentie van hun bestaan. Ook Hendrik Thoden 
van Velzen bezag - evenals zijn in Duitsland wonende zoon Sijo Kornelius -
het spiritisme 'instrumenteel', zoals blijkt uit een brief van een andere zoon, 
Onno Gottlieb. Op 25 augustus 1942 schreef deze: 'want mijn vader was te 
zeer bezig met wijsgeerige studiën, dan dat hij veel tijd over had voor spiritis
me, hoewel hij er zeer veel belang in stelde en steeds nieuwsgierig was om te 
weten of er iets nieuws op dit gebied was'.48 Hoezeer de ontwikkeling van zijn 
filosofische denkbeelden hem beheerste blijkt wel uit de brief aan zijn vader 
en de oproep, die hij richtte aan de groten der aarde (bijlagen 2 en 3). Daar is 
iemand aan het woord die op bijna monomane wijze zijn gelijk probeert te 
halen. We kunnen hier spreken van een soort 'kosmische zelfvergroting', 
zoals die ook ooit voor Willem Bilderdijk werd geconstateerd. Hendrik Thoden 
van Velzen betoont zich hierin eveneens een leerling van deze Einzelgänger. 

Bijlage I. Brief, gedateerd 2 april 1890, van de dan te Warnsveld woonachtige S.K. 
Thoden van Velzen aan zijn zoon Hendrik, predikant te Surhuisterveen (Archief "Wumkes, 
bijlage brieven O.G. Thoden van Velzen). 

Gel. Kinderen! 

Hiernevens ontvangt gij ƒ80, waarvan ƒ20 voor H's aanstaanden jaardag in Mei, ƒ10 
voor dien van Aleida en ƒ50 als tweede kwartaal. Ik schrijf dit bij voorbaat hopende 
mijn 2e kw. pensioen weldra te ontvangen, waarzonder ik op dezen oogenblik niet in 
staat zou zijn om den tot hiertoe tegenover de kinderen gevolgden regel getrouw te 
blijven. Tevens dank ik u voor de toezending van uw Voorstel tot kerkhervorming. Gij 
schrijft daarbij in uw briefkaart dat ik in alles met u wel niet zal instemmen, maar wat 
de hoofdzaak betreft, naar uw gevoelen, wel. Als gij onder die hoofdzaak verstaat de 
door u bedoelde eenheid, of betere verhouding van K. en St. en de aanwijzing van veel 
dat tot hiertoe daarnaar in den weg heeft gestaan, niet het minst van de zijde der Kerk, 
hoewel ook van de zijde van den staat, dan hebt ge hier zeker een vinger gelegd op 
menige wonde plek, die beider gewenschte zamenwerking tot het groote doel van den 
Eenigen eeuwige absoluut volmaakte God: onze gelijkvormigheid aan Hem in bevlo
gen liefde, in den weg staat. Maar als gij daartoe ook rekent, en dat blijkt wel uit uwe 
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geheele redeneering, de algeheele wegwerping van al wat Dogma is en de vervanging 
daarvan door de wijsbegeerte, alsof beide tegen elkaar zouden indruischen, terwijl de 
Kerkgeschiedenis leert, dat de grootste Dogmatici, b.v. een Augustinus, Thomas van Aq., 
Melanchton, Calvijn, Schleiermacher enz. tevens coryphëen waren op echt wijsgeerig 
gebied, dan kan ik in deze uwe doorgaans met feitenmiskenning hand in hand gaande 
Dogmenphobia niet deelen. Deze geldt dan ook, blijkens uwe aanvallen daarop, wel 
het meest den aloude en thans lang verouderde dogmata, die bovendien door u lang 
niet altijd naar waarheid worden voorgesteld, maar veelmeer gekarikaturiseerd en naar 
deze voorstelling beoordeeld en bestreden. Dat zullen de Orthodoxen niet nalaten u op 
uwe voorstelling van de zesdaagsche schepping der a(arde). n.b. volgens den Bijbel te 
antwoorden, terwijl dáár blijkbaar alleen van de trapsgewijze toebereiding van de 
bereids geschapen aarde tot de Kosmos sprake is en zulks op eene wijze, die naar het 
oordeel, ook van groote geologen, allezins met de resultaten der wetenschap overeen
stemt, althans in de hoofdzaak, natuurlijk als men de dagen opvat, zoals de Bijbel zelve 
aan de hand geeft op tal van plaatsen, van tijdperken, dagen Gods. Het zwaarst echter 
hebt gij u vergrepen aan de zoogen. Dogmatiek der Evangelischen en nog haast meer 
door de absprechende manier dan door uwe declinaties van hunne dogmen, zelfs van 
dezulke die letterlijk aan de H.S. zijn ontleend, b.v. waar zij spreken van 'de volheid 
Gods wonend in J.C. (zie Coloss 2:9) eene bestrijding, die gij niet weer kunt dekken (?) 
door wat gij van den persoon van C. schrijft, bl. 14 en 15, om niet van de zoogen. bewij
zen te spreken, alsof de Christus zou gedwaald hebben. In alle dezen dingen spreekt niet 
de belijder van den Heer, die Hem erkent voor hetgeen de geschiedenis van Hem getuigt 
en Hijzelf op de meest plechtige wijze van Zich verklaart, maar een der modernen theo
logen van de linkerzijde en dan nog wel zeer oppervlakkig, eenzijdig en onexegetisch. 

Of wat is het anders dan eene hoogst eenzijdige tegenstelling als gij, om C. tegen
over God als de mindere te plaatsen vraagt, bl. 15 (regel 10 van o.) 'wat is orthodoxer 
eene eeuwig zich in werken betoonende Godd. Liefde, of de gevolgtrekking op grond 
der vraag, dat God alle mensen zal liefh. En ook wij ze dus moeten liefhebben', waarbij 
gij weder bij de leer van C. blijft staan en het u zoo dikwijls door mij herinnerde woord 
door Ackermann49 vergeet, dat niet de leer in het C.dom het hoogste is, maar 'das 
Leben u. Liebesein der Heillozen auf Erden' met (andere) woorden der zoo algehele en 
alle onze gedachten zelfs te bovengaande zelfopofferende liefde van C. voor eene Hem 
met een kruis beloonende wereld, van Hem en zijnen Vader hatende natuurgenoten. 
Is het wonder dat er eene geheelen afdeeling van C. gemeente, en wel de op het phi-
losoph. beginsel en zedelijk gebied de hoogstgeplaatste, bestaat: wiens geheele 
Theologie in Christolatrie50 opgaat? 

En dan die onbekookte aanvallen op den persoon des Heeren als een feilbaar 
menschenkindü Ik herinner mij, toen ik ze las in de schriften van Hooikaas Herder
schee51, dat ik nergens meer over verontwaardigd was dan daarover en nu moet ik die
zelfde Herostratische woorden52 lezen in een geschrift, dat de naam van Th. v. V. draagt 
en N.B. in mijne onmiddellijke nabijheid gedrukt is, zoodat er reeds geweest zijn die 
gemeend hebben dat ik er de auteur van was! Jezus zou gezegd hebben, God is een 
geest, terwijl de latere Exegese reeds lang dat een geschrapt heeft en de Heer met het 
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woord alleen de geestelijke dood van het Godd. wezen heeft willen uitdrukken, tegen
over de materieele vernieuwing (?) der mensen, die God aan een plaats verbonden 
denken. Zoo is het ook met de twee volgende voorbeelden, die door u ook gewogen en 
te licht bevonden worden, maar op eene wijze, die dezelven wel eens als eene zeer 
gebrekkige opvatting op uw brood kan gegeven worden. Ditzelfde zal ook zonder twij
fel het gevoel worden met uwen aanval op de uitdrukking der Evangelischen: de Heer 
(is) 'de Voleindiger' van het Godsrijk, een aan Hebr. 12:2 ontleende uitspraak, die met 
uwe van de deugd en deze verstane vertaling in de eerste plaats niets te maken heeft, 
maar slechts bedoelt, dat C. door zijne geheel eenige verschijning op het gebied van 
godsdienst en zedelijkheid de waarborg is dat het rijk van God, het rijk van waarheid 
en liefde eens de geheele mensenwereld zal opnemen en volmaken! En dan de dogm. 
bewering van sommige Evangelischen: 'alsof er geen God ware, indien J. niet was 
opgestaan (met de kwalijk zich verbergende onEv. Karikatuur: 'men meende in J. tijd, 
dat toen reeds de doden uit de graven gingen'), eene bewering, die zeker zoo geformu
leerd nergens zal te vinden zijn, zij kunnen niet nalaten noodelooze antipathie te ver
wachten en den twijfel te doen ontstaan of gij wel nog vasthoudt aan het grootste, 
zekerste en zaligste aller feiten der menschheid. Sed quid plura!53 Ik vrees, dat deze en 
dergelijke vliegen in de zalf des Apothekers, de geheele zalf zullen bederven en gij met 
uw bovendien al te radicaal voorstel tot kerkh. op de kl. Vergadering te D. alleen zult 
staan althans er geene satisfactie van zult hebben.54 Daarop wil ik u door dit mijn 
schrijven voorbereiden, opdat gij, ook bij het fiasco, dat ik vooral zie, u tegen te groot 
(?) verdriet moogt wapenen, bovenal door gebed! 
Wees met Eta en de kinderen Gode bevolen van uwen liefh. Vader 

S.K. Thoden van Velzen 

Bijlage 2 Antwoord - in kopie - van H. Thoden van Velzen op bovenstaande brief, 
Surhuisterveen 17april 1890 (Archief Wumkes, bijlage brieven O.G. Thoden van Velzen). 

Zeer geachte Vader! 

Hartelijk dank voor de boeken, die U aan Tine en Sijo hebt geschonken. Zij zijn daarme
de zeer ingenomen. Eindelijk wil ik U eens antwoorden op Uwen brief van 2 april. Mijn 
dank voor uwe waardering in den beginne. U hebt mij daarop aangevallen, dat ik van 
schepping in zes dagen heb gesproken. In de dekaloog55 staat zulks uitdrukkelijk, gelijk 
op andere plaatsen van den bijbel. Dat dogmatici philosophen waren, daaraan hebt u 
groot gelijk: maar de kerkelijke dogmatiek deed meestal schade aan de philosophie. De 
philosophie werd de ancilla theologiae.56 De fout in Spencer's philosophie is dat hij van 
de kerkelijke absolute godsidee uitging. Desgelijks bij Kalvijn. Bij Kant was het de fout, 
dat hij de indeeling van de dogmatische trias der zoogenaamde geestesvermogens: intel-
lectus practicus, (intellectus) theoreticus en (intellectus) aestheticus van de kerk over
nam. Tevens, dat hij van de absoluut gegevene godsidee uitging, zooals de Kerk leerde, 
waardoor deze tegen alle werkelijkheid indruischte en ten deele aangeboren moest zijn. 
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Schleiermacher's philosophie was niet psychologisch juist genoeg om het Chris
tendom te verklaren, en daardoor werd Schleiermacher traditioneel en dogmaticus. 
Thomas van Aquino nam de Aristotelistisch gekleurde dogmatiek van zijn kerkelijke 
voorgangers over, Wilhelm van Champeaux e.a., en kwam daardoor tot die denkbeel
den van God, de eerste oorzaak en het laatste doel, gelijk ook zijne Kerkelijke psycho
logie veel te wenschen overlaat. 

Wat U aanvoert tegenover mij, alsof ik den persoon van Jezus met zijne leer heb 
verward, naar mijn oordeel zijn leer en persoon slechts in zoover te onderscheiden, dat 
de leer subaltern aan de persoon is, en beide begrippen zijn van werkingen gevormd. 
Dat Jezus de gevolgtrekking maakte op grond der ervaring, dat men alle menschen 
moet liefhebben, is toch niet onjuist en bewijst zijne minderheid tegenover den eeu
wige zich in feiten betoonende Goddelijke liefde. Dat Jezus daarna geen liefde heeft 
betoond, een liefde, wier beweging feitelijk nog tot ons komt heb ik niet ontkend, 
maar daar niet genoemd. 

Wat betreft uwe bestrijding van mijne meening, dat Jezus deugd had moeten noe
men i.p. van geest, komt het mij voor, dat indien Jezus volstrekt volmaakt was 
geweest, hij ze beide distinkt had onderscheiden hetgeen Jezus toont, niet te doen, 
want aan het Kruis beveelt Jezus zijn geest in de handen des vaders, en gebruikt daar 
hetzelfde woord in den zin van ziel als in het bewuste gesprek in den zin van deugd. 

Ook gebruikt Jezus in het gesprek met de Samaritaansche tweemaal het woord 
geest van God en van mensch, en kan dus dat woord niet beteekenen alleen: een niet 
plaatselijk gebonden zijn. 

Waarom niet geschiedkundig de persoon van Jezus behandeld? Waartoe dogma
tisch? Elke overdrijving schaadt mijns inziens. Ook de tegenstellingen in Jezus' lijden 
en sterven zijn maar gedeeltelijk volstrekt: ook hier geldt in verhouding tot andere 
groote lijden: het meer en het minder, maar er is geen specifiek verschil aanwezig. Zoo 
is het ook met voleinding van het Godsrijk. 

Ik stel mij voor, dat na 1000 jaren, als er menschen zullen zijn, met meer gevoel en 
meer wetenschap en meer wil, dan ooit te voren, er personen zullen zijn geweest, die 
alles wat vroeger groot was, weer in de schaduw stellen. Al zijn zij ook, wat zij zijn ge
worden door de traditie, althans voor een deel. Ook moet men niet vergeten, dat ikzelf 
mij bewust ben op het gebied der wijsbegeerte geheel nieuwe denkbeelden gegeven te 
hebben en de leer van den eenigen God wel niet volmaakt, maar toch beter te hebben 
gefundamenteerd dan ooit te voren.Dat heb ik door eigen nadenken verkregen. 

Ik weet ook thans zal mijn voorstel fiasko lijden. Ik hoop het echter te pousseeren 
met de macht, die in mij is. Maar ik heb een leven achter de rug van fiasko's, zoodat 
dit eene mij weinig meer schaadt. 

Op den duur zal men mij echter meer gelijk geven, waarschijnlijk, wanneer ik 
dood ben. Enfin; al heb ik mijn groote zonden, dat weet ik, dat waarheidsliefde mij 
meer dikwerf bezielde dan iets anders, en in de overtuiging velerlei voor de toekomst 
gedaan te hebben, leef ik en sterf ik. 

U zoudt mij genoegen kunnen doen, indien u mij dezen brief bij gelegenheid 
terugzendt, indien het althans niet te veel gevraagd is. 
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Groet u alle dienstbare gasten in uw huis etc. U Gods besten zegen toewenschen-
de en U veel groetende, verblijf ik t.t 

Uw u liefh. zoon 
geteekend: Hendrik 

Intusschen dank ik U vriendelijk voor uw ingaan op mijn stuk, hetgeen U op uwen 
leeftijd toch altoos opoffering kost. 

Bijlage 3 (Archief Wumkes, Correspondentie van Wumkes met O.G. Thoden van Velzen, 
zoon van Hendrik Thoden van Velzen) 
Deze schrijft aan Wumkes: 'Dr. H. Thoden van Velzen was overtuigd, dat, wanneer vooral 
staatshoofden voor eenige tientallen jaren zijne denkbeelden hadden aanvaard, er nim
mer of tenminste veel minder oorlogen zouden gevoerd worden. We laten hem persoon
lijk aan het woord uit 'losse bladen' van hem, die, naar ik meen, niet verzonden zijn of 
tenminste niet gepubliceerd zijn in couranten. Het nu volgende stuk schreef hij een paar 
jaar voor zijn overlijden'. 

Aan de leiders der volken, ministers, professoren in de theologie enz. 

Men beweegt tegenwoordig de volken voor de vrede. De beweegkracht moet van de 
erkentenis van God uitgaan. Ik heb sinds vele jaren tot die erkentenis aangespoord, 
waarom niet naar mij gehoord? 

Ik heb u geleerd met groote welsprekendheid den rechtvaardigheid van God, die goed 
en kwaad geeft aan den kiezenden geest; geen goed zonder kwaad, omdat zij niet bedeelt, 
geen kwaad zonder goed, omdat zij niet alleen lijden zendt. Ik heb u de Goddelijke recht
vaardigheid geleerd, die iedere werking van den geest op den geest laat terugwerken. Ik 
heb u geleerd, dat die rechtvaardigheid ook wet, ook wetenschap, ook wijsheid is, enz. Ik 
heb u geleerd, dat die Goddelijke Deugd actief gevoelend, denkend, willend werkzaam is in 
iedere beweging van de onbezielde natuur. Waarom hebt gij dat alles niet aangenomen? 

Ik heb u de onsterfelijkheid van de ziel doen kennen. Ik heb u geleerd, dat ons ik, 
onze geest uit der aard onsterfelijk is. Ik heb u de gelijkblijvendheid van de stof van het 
geheugen doen kennen. Ik heb u den dood doen kennen als eene voorstelling. Ik heb u 
de toekomst doen kennen. Met andere woorden: Ik heb u de oneindige waarde van de 
ziel doen kennen. Waarom hebt gij niet naar mij geluisterd? 

Moeten er 25 millioen lijken vallen, voordat gij naar mij hoordet? 
Nu wilt gij door een beroep op het volk den vrede stichten? Maar niet door het volk, 

en wel door Godsgezanten uit het volk kunt gij uw doel bereiken. Gij zult eenmaal het 
loon van uwe verblindheid krijgen. Och, mocht gij U tot de kennis van God bekeeren. 

Dan wordt de aarde opnieuw verlicht door het licht der Goddelijke Deugd. 
Dan wordt iedere geest weer in zijn eeuwige waarde erkend en... de Vrede is in de toekomst 
gewaarborgd. Waarom mij doodgezwegen? Omdat uit Nazareth niets goeds kan komen? 

Dr. H. Thoden van Velzen • 
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Noten 

I Nederland's Patriciaat, 282. 2 Ibidem; Engelina Uden leefde van 1743 -1778. 3 Tho-
den van Velzen, De Droom, 335-336. 4 De Groninger of Evangelische richting was in de 
19e eeuw, vooral in Noord-Nederland, een belangrijke stroming in de Nederlandse 
Hervormde kerk. De belangrijkste vertegenwoordigers waren de Groningse hoogleraren 
P. Hofstede de Groot, F. van Oordt (W. Muurling) en L.G. Pareau. Hun theologie ken
merkte zich onder meer door historisch bewustzijn, nadruk op het godsdienstige gevoel 
en het centraal stellen van de opvoedingsgedachte. Als theologisch uitgangspunt han
teerden zij het adagium: Niet de leer, maar de Heer. 5 De term spiritisme moet opgevat 
worden als een containerbegrip. Onder spiritisme kan nl. in beperktere zin ook verstaan 
worden het zgn. Kardeckianisme (naar Allan Kardeck), waarin het geloof in geleidende 
geesten en reïncarnatie de kernpunten zijn. Daarnaast is er het (wetenschappelijke) spi
ritualisme: waarnemingen tijdens seances moesten leiden tot de formulering van de 
wetten die hier in het geding zijn. Het christelijke spiritualisme werd in Nederland voor
al vertegenwoordigd door de schrijfster en pedagoge Elise van Calcar. Ook theologen 
van de Groninger richting als Thoden van Velzen en zijn Jelsumer collega Nieuwold 
kunnen hiertoe gerekend worden. Het christelijke spiritisme, dat trachtte bijbelse 
opvattingen te verzoenen met het veronderstelde bestaan van reïncarnatie en geleiden
de geesten vond een vertegenwoordiger in de Goese hervormde predikant D.P.M. Huet 
(1827-1895). 6 Jansen, Op zoek naar nieuwe zekerheid, S.K. Thoden van Velzen daar in 
hoofdzaak op 179-183. 7 De Groningers wezen in dogmatisch opzicht de triniteitsleer 
af. Jezus was ondergeschikt aan de Vader, d.w.z. gesubordineerd. 8 Het fijnstoffelijke 
fluïde, waarmee volgens spiritisten de geesten zijn omgeven wordt ook wel peresprit 
genoemd. 9 De bronnen omtrent S.K. Thoden van Velzen jr. vloeien niet rijkelijk. '... es 
liegen keine Akten im Amtsarchiv vor', werd mij van de zijde van het stadsarchief in 
Joachimsthal gemeld. 10 Jansen, 'Op zoek naar spiritistische elementen', i.h.b. 61-62. 

II Over Roorda van Eysinga, Jansen, Op zoek naar nieuwe zekerheid, passim. Over het 
spiritualisme van Elise van Calcar, Sikemeier, Elise van Calcar, Beversluis, Elise van 
Calcar, Jansen Op zoek naar nieuwe zekerheid, passim. In het archief Sikemeier/Van 
Calcar zijn brieven van M. Beversluis, waarin hij S. de uitgave van zijn publicatie afraadt, 
vanwege het volumineuze (bijna 1000 pagina's) en hagiografische karakter. Beversluis' 
boek, 89 bladzijden, moest een soort correctie worden. In elk geval heeft Sikemeiers 
omgevallen kaartenbak er mede voor gezorgd, dat er nog steeds geen dissertatie over 
Elise van Calcar is verschenen. 12 Waarheid in Liefde 1872 nr. III, 606. 13 Jansen, Op 
zoek naar nieuwe zekerheid, 56-61. 14 Ibidem, 103-105. 15 Jansen, 'Het spiritistisch 
genootschap'. Bij mijn weten is een verantwoorde beschrijving van de geschiedenis van 
Veritas alleen geleverd door Van Baal; Van Baal, De Kleine Kwelgeest. 16 Van hem ver
schenen onder meer Het magnetismus, levens-magnetisme en De Mesmerische toverlan-
taarn. 17 Sikemeier, Elise van Calcar, 466-467. 18 Hugenholtz jr., Indrukken, 102. 19 
Wumkes neemt hem in een lovende biografische schets zonder aarzelen op in de rij van 
vooraanstaande filosofen, die Friesland aan Nederland heeft geschonken: 'de 
Cartesiaen Ruerd Andala fen Burgwerd (1665-1727), de idealist Frans Hemsterhuis fen 
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Frentsjer (1721-1790), de wysgear fen it psychysk monisme Gerardus Heymans fen 
Ferwerd (1857-1930) en de foarstrider fen in nijere paedagogyk Rommert Casimir fen 
Kollum. Den is der noch ien dy't alhiel driget yn it forjit te reitsjen, en dy dochs in tige 
eigen plak ynnimt yn 'e geastlike sfear fen syn tiid, to witten Hendrik Thoden van Velzen 
...'. Tevens noemt hij hem een geleerde van encyclopedische kennis; Wumkes, 'Hendrik 
Thoden van Velzen', 578. 20 Het was toentertijd usance dat de predikant in de kerken-
raadsvergadering als notularius optrad. Even normaal was het, dat er in die bijeenkom
sten hoofdzakelijk over formele zaken werd gesproken. Dogmatische en exegetische 
kwestie kwamen nauwelijks aan de orde. In het licht van de volgende zèlf-karakteristiek 
hoeft dat geen verbazing te wekken: 'Wij (de predikanten DJ) willen vrijmoedig eens 
kunnen verschijnen voor de regterstoel van Christus, die ons tot zijne dienaren en niet 
tot dienstknechten der Gemeente heeft aangesteld, en die wil dat wij Hem zullen predi
ken, niet 't geen misschien aangenaam is aan de Gemeente'; Bos, 'Een kring', 35. 21 
Geschichte der Universitàt Jena, 492; Jansen, Op zoek naar nieuwe zekerheid, 129, noot 
55. 22 Eduard von Hartmann (1842-1906) trachtte een synthese tot stand te brengen 
tussen het Idealisme en het Voluntarisme. Hij bewoog zich ook op het gebied van het 
spiritisme, hetgeen resulteerde in Der Spiritismus (Leipzig 1885) en Die Geisterhypothese 
des Spiritismus (Leipzig 1891). Spiritisten zagen in hem aanvankelijk een medestander, 
totdat duidelijk werd, dat hij de geestenhypothese verwierp. 23 Thoden van Velzen, 
Wartburg, 26. 24 Er waren nogal wat hervormde predikanten die trachtten de laatste 
jaren van hun loopbaan door te brengen in Noord-Brabant en Limburg. Deze provincies 
hadden het karakter van een 'uitpost' en de traktementen en pensioenen waren daar 
gemiddeld hoger dan in het overige Nederland. 25 Bij voorbeeld De Telegraaf, 29 juli 
1905; Provinciale Groninger Courant, 3 juli 1890, 25 juni 1895, 17 maart 1896 en 
Teekenen des Tijds, 1912, 50 vlg. 26 Tiele, 'Literarisch Overzicht', 100, 368. 27 B(Bois-
sevain?), 'Determinisme', 275. 28 Voor een overzicht verwijs ik naar het Biografisch 
Lexicon, deel V, dat waarschijnlijk in 2001 zal verschijnen. De Prov. Bibl. fan Fryslân te 
Leeuwarden bezit een aanzienlijke hoeveelheid van deze werken. 29 Thoden van Vel
zen, System I (Wissenschaft der Seele) VI. 30 Ibidem, I. 31 Jansen, Op zoek naar nieuwe 
zekerheid, 12-20; 44-49. 32 Thoden van Velzen, System III {Wissenschaft Gottes) 224. 33 
Ibidem, 227. 34 Apokatastasis, vollediger: apokatastasis pantoon d.w.z. wederoprichting 
of herstelling aller dingen. Ontleend aan Handelingen 2: 21, waar staat 'En het zal zijn 
dat een iegelijk, die den naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden'. Ook wordt 
hierbij verwezen naar I Corinthiërs 15: 28: 'en wanneer hem alle dingen zullen onder
worpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden dien, die hem alle dingen 
onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen'. 35 De terminologie is ontleend aan 
Jeronimo de Bosch Kemper (1808-1876), die naast veel andere werken een Handleiding 
tot de kennis van de wetenschap der Zamenleving en het Nederlandsche Staatsregt en 
Staatsbestuur publiceerde (3 bdn., 5 dln.; Amsterdam 1860-1865). 36 Thoden van 
Velzen, System II [Wissenschaft der Gesinnungen) 348. 37 Het feit, dat de evangelische 
richting hier ook op de korrel werd genomen duidt erop dat deze, anders dan de hand
boeken van De Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis en Rasker, De Nederlandse 
Hervormde Kerk ons willen doen geloven, omstreeks de eeuwwende als erfgenaam van 
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de Groninger theologie nog een factor van betekenis was. 38 Aldus de interpretatie in 
Geloof en Vrijheid 24 (1890) 394. 39 Ibidem. 40 Geloof en Vrijheid 24 (1890) 393-
396. 41 Zo leeft daar nog steeds het verhaal, dat S.K. jr. één van zijn patiënten had ver
boden alcohol te gebruiken. Toen hij deze, met alcohol, in een Bierstube aantrof ging hij 
aan diens tafel zitten, en bestelde voor het hele gezelschap bier. De patiënt, die had ge
probeerd zijn drankje te doen verdwijnen, stamelde: 'Maar dokter, ik mag...', waarop 
Thoden van Velzen reageerde met 'als ik er bij ben màg je alcohol drinken'. Vriendelijke 
mededeling van Pastor Günther Kusch te Templin (Brandenburg), 'vormals Prediger' te 
Joachimsthal. 42 Deze beide min of meer occulte stromingen behoorden tot de zgn. 
kleine godsdiensten, waarvoor tegenwoordig wel de term nieuwe mystiek wordt ge
bruikt. Ook het spiritisme, het kabbalisme, het rosencrucianisme en het boeddhisme 
rekende men daartoe. 43 Thoden van Velzen, Psycho-encephale Studiën, 6. 44 Van Don
gen en Gerding, PSI, 14. 45 In Geloof en Vrijheid45 (1911) 117, 118 werd van S.K. Tho
den van Velzen jr. de brochure Psycho-encephale Studiën, Joachimsthal 1909, aangekon
digd, waarin hij het door zijn vader ontwikkelde religieuze materialisme beschreef en 
verdedigde. Op 118 werd, in reactie daarop, ook gewezen op Kuenen (waarschijnlijk de 
natuurkundige J.P. Kuenen, 1866-1922, zoon van de vermaarde theoloog) die in 1908 had 
beweerd, 'dat onder nadenkende menschen thans niet veel materialisten bestonden; en 
in de Tijdspiegel van Nov. 09 had C.K. Elout beschreven, hoe de menschelijke ziel na een 
korte eb van Materialisme weder in een vloed van Idealisme geraakt was'. 46 Romein, 
Op het breukvlak II, 213. 47 Oesterreich, Die Deutsche Philosophie IV, 291. 48 Archief 
Wumkes, brieven O.G. Thoden van Velzen. 49 Waarschijnlijk wordt hier verwezen naar 
Johann von Saaz, schrijver van het Duitse gedicht Der Ackermann aus Böhmen. Dit werk 
uit 1401 is de eerste belangrijke schepping van de Duitse renaissance. 50 Christolatrie: de 
aanbidding van de God-Mens, Christus, ook in zijn mensheid. 51 J. Hooykaas Herder
schee behoorde tot de ethische richting onder de modernen. Hij publiceerde tussen 
1870 en 1880 vele artikelen in het Theologisch Tijdschrift. Over hem: Brouwer, De Mo
derne Richtingen Roessingh, Het modernisme. 52 Herostratische woorden: Herostratus, 
een inwoner van Efeze, stak in de nacht van de geboorte van Alexander de Grote, 21-7-
356 voor Chr., de beroemde tempel van Artemis (Diana) nabij Efeze in brand, alleen om 
zijn naam bij het nageslacht te doen voortleven. 53 Sed quid plura: 'Waarom zou ik 
meer zeggen!' 54 Op de agenda voor de classicale vergadering te Dokkum van woens
dag 25 juni 1890 stond onder punt 9 vermeld: 'Particularia, waaronder voorstel v. 
Velzen. Afschaffing van de kerkelijke professoren. De verplichting voor de aanstaande 
Evangelie-dienaars om staatkundig onderricht te genieten in psychologie en geschie
denis der middeleeuwsche en nieuwere wijsbegeerte.' Nadat Thoden van Velzen zijn 
voorstel had toegelicht, waarbij hij slim inspeelde op latent aanwezige anti-ultramon
taanse gevoelens, kwamen twee moties aan de orde. De eerste, van orthodoxe zijde 
ingediend, die behelsde, dat een dergelijk onderwerp niet op een agenda van een clas
sicale vergadering behoorde te staan, maar thuishoorde in een filosofische Debating-
club, behaalde een ruime meerderheid. Een nipte meerderheid verkreeg de tweede 
veel gematigder motie, die ondanks de geuite lof eveneens inhield, dat een classicale 
vergadering niet de geëigende plaats was voor de behandeling van zulk een belangrijk 
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onderwerp. Het gevolg was, dat Van Velzen's verzoek om het voorstel namens de clas-
sicale vergadering op te zenden naar de Synode, was verworpen. De zaak zelf komt in 
de vergaderingen van het classicaal bestuur niet apart aan de orde. 55 Dekaloog: 
Griekse aanduiding van de Tien Geboden. 56 Ancilla theologiae: slavin van de theologie. 
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De kleur van Friesland 
Over stijl, identiteit en het verschijnsel autopoièsis 

HUUB MOUS 

Bij de bouw en verbouw van het Provinciehuis te Leeuwarden in de jaren 
tachtig wilde de opdrachtgever dat het Friese karakter van de oudbouw ook 
in het interieur van de nieuwbouw zichtbaar zou worden. Dat was makkelij
ker gezegd dan gedaan. Zoals gebruikelijk bij lastige problemen waar de 
overheid zelf niet uitkomt werd een extern adviseur aangetrokken, en ook 
niet de eerste de beste: professor ingenieur A.J.H. Haak van de TU in Delft. 
Deze deskundige ging zeer voortvarend te werk. Allereerst stelde hij zich de 
vraag: 'Wat is de kleur van Friesland?' Om daar achter te komen bezocht hij 
een groot aantal Friese musea en oudheidkamers, kocht bij elk bezoek een 
paar gekleurde prentbriefkaarten en spreidde deze tenslotte allemaal uit op 
zijn tekentafel. Elke kaart legde hij ondersteboven, zodat de beeltenis niet 
direct herkenbaar was. Zo ontstond een vrijwel abstract totaalpatroon van 
kleuren in vele schakeringen. De kleur die het meest dominant naar voren 
kwam bleek een soort Hindelooper terra te zijn. Hierna kwamen achtereen
volgens de volgende tinten aan het licht: lichtblauw, groen, gele oker en een 
leverkleurig grijs. Zo werd de kleur van Friesland op eenvoudige en proefon
dervindelijke wijze vastgesteld.1 

Deze methode-Haak lijkt me allesbehalve wetenschappelijk verantwoord. 
Sterker nog, hij is absurd. Wie zegt immers dat het grotendeels toevallig ont
stane patroon in de caleidoscoop van kleuren, die de professor op zijn 
tekentafel verzameld had, inderdaad iets gemeen heeft met de 'de kleur van 
Friesland'? Deze aanname roept onmiddellijk een cascade van vragen op. 
Wie bepaalt waar en wanneer wat er op prentbriefkaarten wordt afgebeeld? 
Is deze selectie van Friese voorstellingen wel representatief te noemen voor 
Friesland? En hoe zit het met de drukkwaliteit van de kaarten zelf? Waren er 
wel goede litho's gebruikt? En tenslotte: wat is dat eigenlijk 'de kleur van 
Friesland'? Is dat wel een echte kleur, dat wil zeggen: een fenomeen dat je 
fysisch kunt definiëren als een specifieke golflengte van het licht. 

Het heeft er alle schijn van dat de 'kleur van Friesland' slechts een vaag 
metaforisch begrip is, zoiets als een denkbeeldige neerslag van alle visuele 
indrukken die Friesland te bieden heeft, een verschijnsel dus dat alleen kan 
bestaan in een soort collectief geheugen. Met andere woorden, 'de kleur van 
Friesland' is een metabegrip. De methode-Haak doet mij denken aan het 
werk van twee hedendaagse Deense kunstenaars. Zij houden zich bezig met 
het achterhalen van de exacte gedaante van hedendaagse ideaaltypen bin
nen grote gemeenschappen, bijvoorbeeld door zich de vraag te stellen: hoe 
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ziet het meest ideale kunstwerk eruit van een volk of natie? Dit doen zij door 
grootschalige enquêtes te organiseren. Zo hebben zij in verschillende landen 
onderzoek gedaan onder een representatieve groep van de bevolking. De 
resultaten werden ingevoerd in de een computer die na enig inductief reken
werk een afbeelding van het meest kenmerkende Deense, Franse, Duitse of 
Nederlandse kunstwerk produceerde. 

Ook dit lijkt me een absurde methode. Dat absurde is waarschijnlijk zelfs 
met opzet zo bedoeld. Het concrete eindproduct valt immers niet te rijmen 
met het metaforisch karakter van het fenomeen waar deze kunstenaars naar 
op zoek zijn. Dat tonen zij keer op keer op treffende wijze aan. Het resultaat 
van hun onderzoek naar het meest karakteristieke Nederlandse schilderij 
was zoiets als een groot blauw fond met een rode veeg erop, een bizar kunst
werk waar weinig Nederlanders ook maar enige affiniteit mee zouden heb
ben. Dat is ook niet zo vreemd. Het meest karakteristieke Nederlandse schil
derij bestaat ook niet in de werkelijkheid, net zomin als Hindelooper 
terracotta de kleur van Friesland kan zijn. Natuurlijk, in de verzameling van 
alle verzamelingen die in de Nederlandse musea te vinden - de zogeheten 
'Collectie Nederland' - zou zich één schilderij kunnen bevinden waaraan 
men van overheidswege - na het houden van een referendum - een dergelij
ke status kan toekennen, bijvoorbeeld Vermeer's Gezicht op Delft of Mon-
driaan's Rode wolk in het Haags Gemeentemuseum. Maar dat is wat anders. 
De uitkomst van dit referendum zou verwijzen naar een bijzonder exemplaar 
uit een grote verzameling dat vervolgens bij acclamatie een keurmerk ver
werft, maar daarmee nog altijd tot de 'Collectie Nederland' blijft behoren. 

Maar het type kunstwerk waar de Deense kunstenaars naar op zoek zijn 
behoort per definitie niet tot een verzameling van bestaande objecten. Het is 
een kunstwerk van een andere orde. Het is ook niet zoiets als een composi
tiefoto van een gezochte misdadiger, want die misdadiger bestaat. Het is ook 
geen fenomeen dat ontstaat uit vermenging van alle componenten uit een 
grote verzameling, bijvoorbeeld door reproducties van alle kunstwerken in 
de 'Collectie Nederland' in te voeren in de computer met een morph-pro-
gramma en zo het unieke gemiddelde daarvan te berekenen (de methode-
Haak). Het ontstaat door een heel andersoortig proces in de verbeelding van 
mensen. Het komt voort uit een complexe interactie van allemaal individuele 
voorstellingen van wat dat ideaalbeeld zou kunnen zijn. In dat proces spelen 
traditie en conventie een belangrijke rol, maar het heeft ook alles te maken 
met de manier waarop opinies van het grote publiek tot stand komen. 

Die vorming van een collectieve opinie is een zeer ingewikkeld, dyna
misch proces. Het is geen middeling van afzonderlijke voorstellingen, maar 
een voortdurende interactie van mensen die met elkaar communiceren. In 
dat soort processen worden perioden van grote stabiliteit vaak afgewisseld 
met grillige fasen van plotselinge verandering. De invulling van begrippen 
als 'de kleur van Friesland', 'typisch Fries' of 'het meest karakteristieke Friese 
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kunstwerk' komen voort uit een systeem waarin alles met alles samenhangt 
en het geheel meer is dan de som der delen. Deze wijze van ontstaan zou je 
'emergentie' kunnen noemen, of met een andere term, onüeend aan de he
dendaagse wetenschap van complexe systemen: 'autopoièsis' (Grieks autos: 
zelf en poièsis: maken). Op dat begrip kom ik straks uitvoerig terug. Mijn be
toog wordt een poging om het fenomeen autopoièsis in een breder verband 
te brengen, net alleen met de zelfreproductie van Friese identiteit, maar ook 
met een koningskwestie in de kunstgeschiedenis, de vraag 'wat is stijl'. 

Wat de methode van professor Haak betreft, kan vooralsnog worden 
geconcludeerd dat 'de kleur van Friesland' niet voorkomt in het spectrum 
van kleuren dat in het leven van alledag is waar te nemen. Men kan zo'n 
kleur dus ook nooit construeren of exact definiëren, laat staan in het interi
eur van een overheidsgebouw zichtbaar maken, als zijnde de karakteristiek 
voor de desbetreffende regio. Ik zou niet zo veel woorden wijden aan de 
methode-Haak, ware het niet dat dit mechanisme heel wat varianten heeft in 
het denken over cultuur in het algemeen en de Friese cultuur in het bijzon
der. Wat bedoelen we eigenlijk als we woorden gebruiken als 'typisch Fries', 
'het Friese karakter' of 'Friese identiteit'. De woorden komen veelvuldig voor 
in beleidsnota's van het provinciaal bestuur van Friesland, in historische stu
dies die betrekking hebben op Friese onderwerpen, in concepten voor 
kunsttentoonstellingen in het Fries museum en beschouwingen Friese lite
raire tijdschriften. Het zijn woorden waarbij een betekenis vaak als bekend 
wordt verondersteld, of hooguit in een paar volzinnen schetsmatig wordt 
aangegeven. Friese identiteit zou iets van doen moeten hebben met de bij
zondere cultuurhistorische achtergrond van de Friezen, het voorhanden zijn 
van een eigen taal, een relatief overzichtelijke en centraal gerichte ruimtelij
ke structuur met één middelgrote stad met daaromheen een radiale cluster 
van een paar stedelijke centra en vele kleine kernen. Voorts met specifieke 
instituties die gericht zijn op behoud van de eigen cultuur. En tenslotte, met 
een gevoel van sociale verbondenheid dat zich uit in een hoge organisatie
graad en misschien zelfs een gevoel van lotsverbondenheid van de Friezen 
door de eeuwen heen. Zo ongeveer luidt de meest voorkomende definitie 
van het begrip 'Friese identiteit'. 

Maar ook 'identiteit' is een metabegrip. Het kan van wisselende ladingen 
worden voorzien. Die ladingen zijn altijd betekenissen die voorkomen in de 
hoofden van mensen die met elkaar in een voortdurend proces van interac
tie zijn verwikkeld. Vaak wordt vergeten dat deze betekenissen nooit kunnen 
verwijzen naar iets wat in de werkelijkheid zelf een concreet bestaan leidt. 
Maar zodra de laadruimte van het metabegrip eenmaal van een pasklare 
lading is voorzien, wordt meestal snel overgegaan op een zoektocht in de his
torische of eigentijdse werkelijkheid om het bestaan van deze lading ook aan 
te tonen in een meer concrete gedaante. Ik zal drie voorbeelden noemen die 
betrekking hebben op de rel¾tie tussen beeldende kunst en Friese identiteit: 



io8 HuuB Mous 

(1) Door Thom Mercuur wordt beweerd dat Friese schilders het land
schap bij voorkeur weergeven met een lage horizon. Dit in tegenstelling tot 
een hoge horizon die juist veelvuldig voorkomt bij schilders van het 
Groninger landschap. Ergo: een landschap met een lage horizon is 'typisch 
Fries'. Dit gegeven wil Mercuur dan ook in zijn context laten zien in het toe
komstige museum voor Friese kunst nabij Heerenveen.2 Nog afgezien van de 
vraag of de eerste stelling wel helemaal klopt, zou de oorzaak misschien wel 
niets met Friesland van doen kunnen hebben. De schilders van de Groninger 
kunstkring De Ploeg werden - door contacten met Kirchner - sterk beïnvloed 
door het Duitse expressionistische traditie van 'die Brücke'.3 Meer nog dan het 
hen omringende Groninger landschap waren zij wellicht georiënteerd op een 
voor deze omgeving atypische organisatie van het beeldvlak die elders tot ont
wikkeling was gekomen. Zo wordt door het herkennen van een stilistische 
oppositie - hoge en lage horizon - een vermeend kenmerk van een verzame
ling (Friese schilders) ten onrechte gekoppeld aan een metabegrip (typisch 
Fries). Die veronderstelde relatie kan dan een essentieel, intrinsiek of zelfs 
normatief karakter gaan krijgen met als gevolg dat dit metabegrip ogenschijn
lijk een steviger bestaangrond krijgt in de werkelijkheid zelf. 

(2) Er wordt wel eens beweerd dat de moderne kunst in Friesland twee 
dominante stromingen kent: het expressionisme en het constructivisme. 
Naast de thema's landschap en portret, hebben deze stromingen zelfs enige 
tijd als speerpunt gefungeerd in het verzamelbeleid van het Fries Museum. 
Wie rondkijkt in de hedendaagse kunstaanbod van Friesland ziet inderdaad 
relatief veel kunstenaars die zich nog altijd oriënteren op één van beide tra
dities. Friese kunstenaars kiezen vaak radicaal. Het is kleur of lijn. Emotie of 
verstand. De wroetende expressie van Gerrit Benner of de compromisloze 
strakheid van Ids Willemsma. Maar het is maar de vraag of dit ook iets met 
Friese identiteit te maken heeft. De dominante oppositie expressionisme-
constructivisme was al eens eerder in verband gebracht met de identiteit van 
de moderne kunst in Nederland. Zo wees Edy de Wilde, oud-directeur van 
het Stedelijk Museum in Amsterdam, ooit op twee extreme kanten in de 
Nederlandse kunst: enerzijds het bevrijdende élan van een sterke emotiona
liteit, anderzijds een sterke discipline die soms tot in het systematische 
wordt doorgevoerd, kortom: de emotie van van Gogh tegenover de het sys
teem van Mondriaan.4 Dit mogelijke kenmerk van de moderne kunst in 
Friesland valt dus ook als lading te gebruiken voor een verwant metabegrip 
behorend bij een veel grotere verzameling. Het sterk aanwezig zijn van deze 
oppositie in Friesland zou ook verband kunnen houden met de relatief late 
doorbraak van de moderne kunst in deze contreien. Wie het begrip Friese 
identiteit wil aantonen in de werkelijkheid komt dus al gauw in de verleiding 
de opposities uit een ander systeem toe te eigenen voor eigen gebruik. 

(3) Bas Roodnat beweert dat het verschijnsel autodidact relatief veel 
voorkomt binnen de moderne beeldende kunst in Friesland.5 Nog afgezien 
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van het feit dat deze bewering op geen enkele wijze met cijfers te onderbou
wen valt, zou het ook zo kunnen zijn dat een aantal kunstenaars, die goed 
aan het ideaaltype van de Friese autodidact voldoen, via allerlei mechanis
men in de kunstmarkt en kunstkritiek, het totaalbeeld van de hedendaagse 
Friese kunst is gaan vertekenen. In plaats van 'de Friese autodidact' direct in 
verband te brengen met een historische traditie van autodidacten die in 
Friesland ook op andere terreinen te herkennen valt zou het verstandiger 
zijn eerst een aantal vragen te stellen. Waar bijvoorbeeld komt deze hardnek
kige behoefte aan het fenomeen Friese autodidact vandaan? Wat is het ide
aaltypische beeld van een Fries kunstenaar en hoe is dit ontstaan? Welke 
clichés spelen hierbij een rol? Welke beeld van de Friese identiteit wordt hier
mee bevestigd? Welke actoren houden dit systeem in stand? Liggen die acto
ren binnen of buiten Friesland of worden ze juist veroorzaakt door een sub
tiele interactie tussen beide? 

Waar de Friese identiteit niet bestaat moet hij kennelijk worden uitge
vonden. Zo vormen zich fantoomverschijnselen, onbestaanbare constructies 
die even echt aandoen als de werkelijkheid zelf. Mythevorming is een ont
sporing van denken die voortkomt uit een behoefte om het veranderlijke 
onveranderlijk en het onbestendige bestendig te maken. Dat soort ontspo
ringen zijn vaak terug te voeren op de cruciale fout in de methode-Haak: het 
concretiseren van het onbestaanbare. Het is de fout van koning Midas. Wie 
'de kleur van Friesland' in werkelijkheid wil zien, laat uiteindelijk alles ver
kleuren wat hij aanraakt. Het is een menselijke fout, al te menselijk mis
schien. Of beter gezegd: al te Fries. 

Een vergelijkbaar mechanisme is ook te herkennen in de recente discus
sies rond het Fries Museum. De vermeende verwaarlozing van de cultuurhis
torische collectie onder het bewind van directeur Wim van Krimpen hangt 
onmiskenbaar samen met een diep gevoelde behoefte van veel Friezen om 
de eigen Friese geschiedenis duidelijker zichtbaar te maken. Met die behoef
te is op zich niets mis, maar in de manier waarop hij geuit wordt vaak wel. 
De nasleep van de tentoonstelling 'Koningen van de Noordzee', die in het 
voorjaar 2000 in het Fries Museum was te zien, is hier een goed voorbeeld 
van. Op een schampere uitspraak van Wim van Krimpen6, dat er in Friesland 
in het verleden helemaal geen koningen zijn geweest, werd furieus gere
ageerd door historicus Kerst Huisman, die in een artikel in de Leeuwarder 
Courant het bestaan van een eigen Friese historie en het belang om de spo
ren daarvan aan het publiek te tonen nog eens scherp benadrukte. Volgens 
Huisman hadden Van Krimpen's uitlatingen alles te maken met de verteken
de voorstelling die Nederlanders hebben van hun eigen identiteit. Friese 
koningen zouden daar niet in passen.7 

Zowel Van Krimpen als Huisman konden kennelijk niet onbevangen 
omgaan met een historisch gegeven. Wat door de een werd ontkend, werd 
voor de ander een kwestie-van identiteit. Anderzijds wordt de fibula van 
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Wijnaldum door sommige Friezen kennelijk beschouwd als het meest tast
bare bewijsstuk van hun eigen historische identiteit. Veel van de commotie 
rond het vermeende anti-Friese beleid van Van Krimpen valt achteraf te ver
klaren door de vertekende visie die veel Friezen hebben op het Fries Museum 
als instituut. Het is voor hen niet zomaar een museum, maar een variant van 
wat Fort Knox is voor de Amerikaanse economie. In deze bunker aan de Turf
markt worden de goudstaven van een cultuur bewaard als tastbaar onder
pand voor het autonome bestaanrecht voor de Friese identiteit. Het dekkings
percentage van de goudvoorraad doet niet ter zake. Deze opvatting van 
identiteit gaat immers uit van een bijna onmetelijke spanwijdte in de tijd. De 
Friese cultuur zou een patroon zijn dat zich door de eeuwen heen ontwikkelt 
op basis van één organiserend principe. Die hang naar het concrete bewijs, 
het zoeken naar een tastbaar bestaan in de realiteit voor iets wat hooguit een 
efemere gedaante heeft in een werkelijkheid van de tweede orde, dat is de 
methode-Haak in optima forma. 

Deze manier van denken roept niet zelden irritatie op bij niet-Friezen. Zo 
ontstaan vaak aan weerszijde van culturele scheidslijnen spiegelbeeldige voor
oordelen die zichzelf hardnekkig in stand houden. Dit mechaniek is een sub
tiel voorbeeld van positieve terugkoppeling van twee verwante systemen. Er zit 
iets krampachtigs in al dat zoeken naar concrete bewijsstukken, een onderne
ming die op termijn misschien wel averechts kan werken als het gaat om het 
bewaren van een authentieke Friese identiteit, wat dat verder ook moge zijn. 
Identiteit immers kan alleen in vrijheid gedijen. De kleur van Friesland moet je 
niet op de muren schilderen. Het gevaar is groot dat de kleur die dan zichtbaar 
wordt achteraf beschouwd helemaal niet juist blijkt te zijn. Als professor Haak 
niet als adviseur was ingeschakeld, had over honderd jaar een jonge talentvol
le architectuurhistoricus misschien kunnen beweren, dat de kleurstelling van 
het Provinciehuis typerend was geweest voor de Friese architectuur in het 
voorlaatste decennium van de twintigste eeuw. Nu zal die kleurstelling achter
af beschouwd hooguit typerend kunnen zijn voor de methode-Haak. 

En toch, er rijst een lastige vraag die in dit soort redeneringen besloten 
ligt. Bijt de slang soms in zijn eigen staart? Is deze methode-Haak op zich zelf 
niet te beschouwen als een kenmerkend aspect van de Friese cultuur? An
ders geformuleerd: is deze ogenschijnlijk verwerpelijke manier van denken 
niet intrinsiek verweven met de wijze waarop de Friese identiteit telkens weer 
tot stand komt, als door een vitaal mechanisme dat schuilt gaat achter een 
façade van kunstmatigheid, maar in feite behoort tot het meest oorspronkelij
ke dat deze merkwaardige cultuur te bieden heeft? Er lijkt iets te zijn waardoor 
de Friese identiteit telkens weer als uit het niets tevoorschijn komt. Wat niet 
past in het systeem wordt voortdurend omgesmeed voor eigen gebruik. Zo 
heeft het weinig zin om het verschijnsel van de Friese autodidact te ontmytho
logiseren. Wie zich vastbijt in deze onderneming wordt deel van een zelfrepro-
ducerend proces en houdt zo de mythevorming - ogenschijnlijk als vanzelf -
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in stand. Het gaat ook niet aan om het beleid van Van Krimpen achteraf te ver
dedigen of aan te vallen. Zijn provocaties hebben hoe dan ook bijgedragen aan 
het historisch bewustzijn van heel wat Friezen. Spiegelbeeldige misvattingen 
en vooroordelen genereren juist een gevoel van identiteit. Het proces van zelf-
reproductie blijft zo op onvermoede wijze op gang. 

'Nep is echt!', riep Klaas Jansma uit aan het slot van een hilarische gespro
ken column voor Omrop Fryslân, waarin hij de draak stak met de tyfoon van 
sentiment die tijdens de manifestatie Simmer 2000 vrijwel heel Friesland in 
zijn greep kreeg. Hoe is het te verklaren dat Friezen zo ontvankelijk zijn voor 
een plotseling gevoel van massale opwinding? Een collectieve ervaring van 
'flow' kan ineens het hele systeem in bezit nemen zodra een verlossend code
woord is uitgesproken: 'It giet oan', 'It sil heve', 'We geane los!'. In die uitzon
derlijke toestand van het systeem treedt een eigenaardig mechanisme aan het 
licht. Het verscholen probleem van Simmer 2000 was de vraag hoe je anno 
2000 collectief uiting kunt geven aan gevoel van vaderlandsliefde zonder te 
vervallen in uitgesproken nationalisme. Dit soort dubbel gecodeerde inten
ties hebben meestal een verlammend effect. Maar in Simmer 2000 kiepte dit 
mechanisme plotseling om in een massale explosie van euforie. De paradox 
bleek juist een vruchtbare bodem te bieden voor de een woekering van het 
folkloristisch cliché. Alles wat nep is werd ineens echt. 

Simmer 2000 was dan ook een sprekend voorbeeld van een plotselinge 
omslag binnen een complex systeem. Wat zich aandiende was de Friese 
coming out van hedendaagse volkscultuur in het tijdperk van SBS6, een zich 
zelf genererende emotie van de massa. Jansma sloeg met zijn woorden mis
schien wel de spijker op zijn kop. Die plotselinge transformatie van het kunst
matige naar het authentieke zou juist in de uithoeken van de Friese cultuur 
systematisch werkzaam kunnen zijn. Het houdt misschien tijdenlang een 
ogenschijnlijk verscholen bestaan om zich bij tijd en wijle openlijk te manifes
teren. Dit zelfrefererend, zelfproducerend en zelfreproducerend mechaniek, 
dat tot op zekere hoogte zelfs contraproductief van aard is, gaat in feite zeer 
productief te werk, ongeveer zoals de wind die zich zelf gevangen houdt een 
windzak. Door dit vluchtige mechanisme zou de Friese cultuur - niet zozeer in 
haar oorsprong, maar juist aan haar oppervlak, vaak tegen de verdrukking in, 
vaak ook dankzij die verdrukking - zich als een gestructureerd patroon kun
nen handhaven. Het zou de telkens weer teruggevonden kleur van Friesland 
zijn, een kleur die helemaal niet bestaat. Kortom: de typisch Friese autopoièsis. 

Autopoièsis, wondermiddel of placebo? 

Dit soort gedachten kwam in mij op toen ik in de zomer van 2000 verdiept 
was in een boek dat de ontstaansgeschiedenis behandelt van een weten
schappelijke revolutie die zich onder onze ogen voltrekt. Dit boek, De rand 
van chaos, over complexe systemen van M. Mitchel Waldrop (1993), heeft 
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niets van doen met wollig holisme of modieus new age denken. Het is kei
harde bètawetenschap die in zulke klare taal wordt verwoord dat zelfs een 
eenvoudige kunsthistoricus als ik de lijn van het betoog heel aardig kan vol
gen. Eerder al had ik mij proberen te verdiepen in de ideeën die ten grondslag 
liggen aan de Ecokathedraal van Louis Ie Roy in Mildam. Zo las ik twee boe
ken van Ilya Prigogine die wel als aartsvader van complexiteitswetenschap 
wordt beschouwd. Maar diens complexe beschrijvingen van wat complexe 
systemen nu eigenlijk zijn maakten het fenomeen er voor mij niet eenvoudi
ger op. Wat was er zo nieuw aan al die orde in de chaos? Was de 'onomkeer
baarheid van de tijd' van Prigogine niet hetzelfde als de onomkeerbare 
stroom in de rivier van Heraclitus? Had Pascal niet al eens het vlindereffect 
van Lorenz ontdekt in de neuslengte van Cleopatra? Het met plaatjes verluch
te boek De boom der kennis, hoe wij de wereld door onze eigen waarneming 
creëren van de Spaanse neurobiologen Maturana en Varela (1988), waarin de 
hele evolutie als een complex adaptief systeem werd gezien, leek mij ook wat 
al te ver door te draven. En toch, er was kennelijk iets anders aan de hand. 
Tussendoor had ik mij al eens door Jaap van Ginneken mee laten voeren in 
zijn opmerkelijke bundel casestudies Breinbevingen (1999), waarin snelle ver
anderingen in de publieke opinie worden opgevat als omslagen in complexe 
systemen die ver uit balans zijn. Complexe systemen rukken op, dacht ik. 
Daar moet ik meer van weten. 

Hoewel ik van huis uit geen alfa ben, heb ik mij door de jaren heen de 
kwalijke gewoonte aangewend om wiskundige formules in boeken stiekem 
over te slaan. Prigogine slaat de formules niet over, Mitchel Waldrop wel. 
Maar dat was het niet alleen waarom deze auteur mij zo boeide. Of het nu 
kwam door zijn heldere taalgebruik of de vernuftige opzet van zijn boek, feit 
is dat ik al lezende stilaan gebiologeerd raakte door het fenomeen autopoiè-
sis. Wekenlang zag ik overal 'complexe adaptieve systemen', vormen van 'con
vergerende emergentie', 'lock /«verschijnselen', 'gepunctueerde evenwichten', 
'verscholen attractoren', 'tijdpadafhankelijke ontwikkelingen', en zich plotse
ling aandienende 'faseovergangen'. Alles zo, dacht ik, was autopoièsis. Het 
idee de toestand van een complex, dynamisch systeem in een ruimtelijke gra
fiek weergeven kan worden, als een soort glooiend heuvellandschap waar een 
knikker overheen rolt, intrigeerde mij in hoge mate. De gedachte ook dat een 
nog onbekende structuurdrift in alle schaalniveaus van natuur en cultuur 
werkzaam kan zijn, vanaf moleculen en neuronen tot aan de economie en het 
gedrag van een menigte, de gedachte ook dat er mogelijk een nieuwe hoofd
wet in de maak is die deze structuurdrift geheel inzichtelijk maakt, een prin
cipe dat complementair zou zijn aan de tweede hoofdwet van de thermody
namica, dat alles bracht mij een beetje aan het duizelen. Zou het kunnen zijn 
dat ook patronen in de kunst op deze manier vanzelf ontstaan? Waarom, zo 
dacht ik tenslotte, zou dit uiterst merkwaardige mechanisme niet de motor 
kunnen zijn van die telkens weer uit het niets opduikende Friese identiteit? 
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Toch knaagde er ook enige twijfel. Alfa's hebben de neiging om concep
ten uit de exacte wetenschap uit hun verband te rukken en alleen metafo
risch te gebruiken. Dergelijke praktijken zijn nog niet zo lang geleden gena
deloos ontmaskerd door twee natuurkundigen, die door close reading toe te 
passen op een aantal teksten van hedendaagse Franse filosofen, laten zien 
hoe deze meesterdenkers van de beeldspraak exacte concepten misbruiken 
voor hun eigen duistere redeneringen.8 Ik vroeg mij of ik ook ten prooi was 
gevallen aan dit soort kwalijke praktijken. Het vermeende wondermiddel 
wordt dan al gauw een placebo. Maar met complexe systemen is iets anders 
aan de hand. Het gaat hier niet om een nieuw jargon, maar om andere 
manier van probleemstellen, een benadering van het onderwerp als een 
voortdurend veranderlijk proces in plaats van een ideale situatie die uit de 
maalstroom van de tijd is gelicht. Het is een holistische zienswijze die zich 
heeft aangediend binnen het reductionistisch bolwerk bij uitstek, de natuur
wetenschap. Bovendien gaat het om een interdisciplinaire vorm van weten
schap, een reeks verwante theorieën die op allerlei terreinen naar voren 
komt, niet alleen in de moleculaire biologie, maar ook in de neurobiologie, 
cybernetica, kunstmatige intelligentie, economie, communicatiewetenschap 
tot aan de zachtere sectoren van de humaniora, zoals sociologie, culturele 
antropologie, en last but not least, kunstgeschiedenis. 

Toen ik mij wat verder ging inlezen in deze materie ontdekte ik inderdaad 
dat er zelfs al een dergelijke vorm van systeemdenken binnen de kunstge
schiedenis is ontstaan. Pionier op dit terrein blijkt de inmiddels in 1998 over
leden, Duitse socioloog Nicolas Luhman te zijn. Hij liet een indrukwekkend 
oeuvre na van bijna 50 boeken en 250 artikelen en ontwikkelde een theorie 
van sociale systemen en een daarmee verbonden communicatiebegrip. 
Vanuit Luhmann's optiek is ook een kunstwerk altijd een eenmalige commu
nicatie waarbij een selectie wordt gemaakt uit tal van keuzemogelijkheden 
die in het gehele systeem aanwezig zijn. De kunsthistoricus dient dan ook de 
verdwenen historische context van een kunstwerk - dus ook de keuzes die 
niet gedaan zijn en die oppositioneel waren - volledig te reconstrueren. Dat 
is op zich niet zo opmerkelijk, maar door het communicatiebegrip dat 
Luhman hanteert onstaat er iets eigenaardigs. 

In feite wordt elk sociaal of cultureel systeem volgens Luhman niet 
gevormd door mensen, structuren of instituties, maar door varianten van 
communicaties die altijd verlopen volgens een systeemspecifieke wijze. Een 
mens kan nooit greep krijgen op de gehele werkelijkheid en heeft dan ook 
voortdurend behoefte aan reductie van complexiteit. Dat wil zeggen: hij 
maakt altijd keuzes via allerlei tegengestelde posities die binnen elke disci
pline en binnen elke tijd verschillend zijn. Alleen door het innemen van deze 
polaire posities wordt het systeem in stand gehouden. En dus niet andersom. 
Zo ontstaat een proces van voortdurend veranderende posities die alleen ten 
opzichte van hun tegendeel.in de context van de tijd betekenis genereren. 
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Identiteit verwijst dus altijd naar niet-identiteit. Het voltrekt zich immers 
door voortdurend wisselende verschillen (differenties) met niet ingenomen 
posities. Dit mechanisme, dat zich zelf niet alleen voortbrengt maar ook in 
stand houdt, wordt door Luhmann aangeduid met de term autopoièsis'.9 

Hebbes, dacht ik: autopoièsis! Nep is echt! Ook op mijn eigen terrein is 
dit mechanisme gesignaleerd. Het is kennelijk dus toch een nieuw wonder
middel waarmee alle hardnekkige problemen binnen je vakgebied, die voor
heen onoplosbaar leken, opeens kunt doen verdwijnen als sneeuw voor de 
zon. Misschien is het wel de lang verwachte missing link tussen de harde en 
zachte wetenschap. Maar mijn opwinding werd weldra getemperd door een 
teleurstellende ontdekking. Opmerkelijk genoeg leidt de introductie van het 
begrip autopoièsis voor Luhmann niet tot een kunsthistorische methode 
waarmee je grootschalige patronen zoals een periodestijl, een regiostijl, laat 
staan zoiets ongrijpbaars als een nationale of regionale identiteit binnen een 
cultuur aan kunt tonen of verklaren. Luhmann verzet zich juist tegen elke 
vorm van patroon-denken in meta-termen. Hij is tegen het kunstwerk als pars 
pro toto. Zijn benadering is bij uitstek anti-mimetisch. Dat wil zeggen, een 
kunstwerk is geen spiegel van welke andere of grotere werkelijkheid dan ook. 
Het is ook geen bezielde vorm of neerslag van een innerlijke wereld. Het 
kunstwerk is louter een categorie van communicatie. Duitsers kunnen dat 
veel beter zeggen: het is een Kompaktkommunikation. 

Die zienswijze sluit naadloos aan bij het kennistheoretische uitgangs
punt van de systeemtheorie. Elke vorm van kennis is geen spiegel maar een 
daad. Het menselijk kenvermogen is geen computer die op afroep pakketjes 
informatie verwerkt en integreert, maar een complex, dynamisch systeem 
dat voortdurend een eigen wereld creëert in wisselwerking met zijn directe 
omgeving. Die wisselwerking staat nooit stil. Je kunt, zoals Heraclitus be
weerde, nooit twee keer het water van dezelfde rivier stappen. Onomkeer
baar voltrekt zich voortdurend een maalstroom van veranderingen. Je kunt 
dus ook nooit een vermeend kenmerk van een systeem als geheel overplan-
ten naar een enkele component van binnen dat systeem. Omgekeerd kun je 
ook nooit een enkele component van een systeem in direct in verband bren
gen met een vermeend patroon binnen een veel groter systeem waar de 
component deel van uit maakt. Zoiets als 'de kleur van Friesland' bestaat dus 
niet binnen de methode-Luhmann. Om nog maar te zwijgen over de Friese 
identiteit in relatie met één enkel kunstwerk of een kenmerk daarvan. 

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de methode-Luhmann wat te 
strak in het pak zit. Autopoièsis wordt intrinsiek gekoppeld aan een zeer speci
fieke opvatting van kennisverwerving, waarin voor de psyche zelf vrijwel geen 
plaats is. Luhmann focust in op een zichzelf genererende microwereld van 
systeemspecifieke relaties. Maar hoe zit het dan met de meer intuïtieve vor
men van kennis? Waar blijft de geniale inval, de leeuwensprong, het vermoe
den van de grote verwantschap, het idee datje soms met je klompen kunt aan-
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voelen dat de meest uiteenlopende uitingen van een cultuur in binnen één 
periode aan elkaar verwant zijn? Waarom is het karakter van de jaren zeventig 
achteraf zowel te herkennen in de interieurs van bioscoopzalen als in de bloe
metjesjurken van Laura Ashley? Je kunt de kunstgeschiedenis sinds de zeven
tiende eeuw beschrijven aan de hand van de veranderende vormgeving van 
een stoelpoot of de ontwikkeling van de typografie van één enkele letter. 
Vrijwel alle gebouwen in Praag, die door de eeuwen heen zijn gebouwd tussen 
Gotiek en Jugendstil, hebben allemaal dat moeilijk benoembare eigenzinnige 
karakter van Praag. Hoe zit dat dan, mijnheer Luhmann? 

De 'eigen-aardigheid' van een plek die zich door de tijd heen lijkt voort te 
zetten, of het karakter van een tijdvak dat zich synchroon op allerlei plekken 
tot uiting komt, zijn hoe je het ook wendt of keert gebaseerd op verwant
schappen. Die vaak openlijk zichtbare verwantschappen vormen haast onmis
kenbaar een patroon met een onderliggende structuur, een soort grammatica 
van de vorm, een formeel organiserend principe, of hoe je het verder ook wilt 
noemen. Juist in dat opzicht lijkt Luhmann een kans te missen voor open doel. 
Is die man eigenlijk ooit wel in Friesland geweest? Hoe haalt hij het in zijn 
hoofd om juist dit ogenschijnlijk zelfrefererend, zelfproducerend en zelfrepro-
ducerend karakter van begrippen als stijl en identiteit niet in veel breder ver
band te brengen met het verschijnsel autopoièsis. Alsof je een klomp goud uit 
het water opvist, die je meteen weer teruggooit omdat je meent dat goud 
alleen voorkomt in het gruis dat voortdurend wegglipt tussen je vingers. 

De verkommering van een koningskwestie 

De meest interessante vraag binnen de kunstgeschiedenis is nog altijd: wat is 
stijl? Stijl lijkt een formeel spel te zijn dat je op intuïtieve wijze aan kunt leren 
zonder de onderliggende regels te kennen. In dat opzicht heeft het verwant
schap met het verschijnsel taal. Als 'dieptestructuur' - of wat het ook verder 
mag zijn - gaat het mogelijk vooraf aan het 'dieperliggende' fenomeen 'iden
titeit', dat je wel intuïtief kunt herkennen, maar nooit of in ieder geval veel 
moeilijker aan kunt leren. Maar hoe verlopen deze processen van intuïtief 
herkennen? Bestaan er wel 'dieperliggende' structuren? Deze kwestie heeft 
hele generaties kunsthistorici beziggehouden. Door het ontbreken van ratio
neel inzicht in het verloop van die processen blijft het problematisch hoe 
kenmerken in een grote verzameling kunstuitingen te herkennen, benoemen 
en vervolgens in verband te brengen zijn met enerzijds de formele analyse 
van een enkel kunstwerk en anderzijds patronen die in een cultuurperiode 
als geheel zich aandienen. Zijn er überhaupt met woorden equivalenten te 
vinden om die verbanden direct inzichtelijk te maken? Dat is de konings
kwestie van de kunstgeschiedenis. 

Wie zich in deze kwestie verdiept stuit op kennistheoretische problemen 
die aan de kern raken waar het in elke vorm van cultuurwetenschap om 
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draait. Hoe breng je het grootste patroon in verband met het kleinste detail 
en omgekeerd. Je ontkomt hierbij niet aan vooropgestelde ideeën over wat 
die patronen zijn en hoe ze tot stand komen, om nog maar te zwijgen over 
deterministische wetmatigheden in de ontwikkeling van stijlen. Kunst
geschiedenis is nog niet zo'n oude tak van wetenschap. De academische tra
ditie van dit vak staat voor een groot deel in het teken van de stijlgeschiede
nis en het methodisch debat over de vraag hoe je met dit metabegrip moet 
omgaan. Dit debat heeft in de klassieke periode van de kunstgeschiedenis, 
die van pak weg 1870 tot 1945 heeft geduurd, niet alleen tot diepgaande 
inzichten geleid, maar ook tot een aantal methodische ontsporingen. 

Juist die klassieke periode was ook het tijdvak waarin de ideologieën van 
nationalisme en kolonialisme in Europa hoogtij vierden. De westerse bescha
ving werd alom als superieur beschouwd en haar ontwikkeling als maatstaf 
genomen. Zo werd er werd naarstig gezocht naar modellen om de wetmatig
heden in die ontwikkeling aan te tonen, naar grote verbanden en tegenstel
lingen, niet alleen tussen noord en zuid, maar ook tussen de kenmerken in de 
specifieke cultuur van volkeren en naties op basis van klimaat, geografie of 
volksaard. Elk volk zocht naar de eigen historische wortels, de eigen identi
teit, de eigen ritmiek in de choreografie van het alom oprukkende bescha
vingsideaal. Het ontstaan van de volkerenpsychologie aan het eind van de 
negentiende eeuw, gemarkeerd door de studie van Wundt (1908)10 leverde 
voor de kunstgeschiedenis de eerste aanzet van een theoretisch instrumenta
rium voor deze onderneming. Wat volgde was een invasie van psychologische 
termen. Volkeren, zo luidde de redenering, verkeerden in verschillende fasen 
van ontwikkeling. Het kunstonderzoek werd ook steeds meer gebaseerd op 
intuïtieve instrumenten van de menselijke psyche waardoor het beeld van het 
geheel in verband kon worden gebracht met de bezielde vorm van het kunst
werk. Verondersteld werd in feite dat de menselijke geest begaafd is met een 
bijzonder empathisch vermogen om de formele aspecten van een kunstwerk 
in relatie te brengen met het complete scala van alle uitingen die binnen een 
cultuur zich aandienen. Kunstgeschiedenis werd vooral een kwestie van in
voelen. Het vak leverde zich uit aan de Geistesgeschichte. De ontwikkelings
modellen waarvan werd uitgegaan waren vaak nog op Hegeliaanse leest 
geschoeid. Of erger nog: op een verlate vorm van sociaal darwinisme. 

De methodische problemen waar men gaandeweg op stuitte werden met 
name in de periode van het interbellum wel degelijk onderkend. Vooral in de 
Duitstalige landen van Midden Europa kwam in die tijd de theorievorming 
binnen de kunstgeschiedenis tot grote bloei. Bevindingen uit andere disciplines, 
zoals bijvoorbeeld de Gestaltpsychologie, werden dankbaar binnengehaald en 
op hun waarde beproefd. Maar één probleem bleef bestaan: hoe kon je aan de 
methodische valstrik van de Geistesgeschichte ontkomen. Voor je het wist 
immers ging je alles zien wat je wilt zien. Er ontstonden logische cirkels tussen 
ontwikkelingen in de stijlgeschiedenis, die getoetst werden aan criteria die op 
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hun beurt juist werden afgeleid uit de voortdurend veranderende stroom van 
datzelfde ontwikkelingsproces. Je kunt geen kennis verwerven zonder beelden 
vooraf van een groter geheel. Maar hoe ontstaan die beelden vooraf? 

Dit dilemma tussen vooropgestelde modellen enerzijds en het chaotische 
spookbeeld van de permanente verandering anderzijds is binnen de kunstge
schiedenis in feite nog nooit tot bevredigende oplossing gekomen. Moeiteloos 
legt menig kunsthistoricus nog altijd grootschalige verbanden tussen de 
opkomst van de scholastieke methode in de middeleeuwse wijsbegeerte en 
het verschijnen van de gotische spitsboog. Of wat dichter bij huis: tussen de 
nieuwe conceptie van ruimte en tijd in Einstein's relativiteitstheorie en het 
eerste kubistische schilderij van Picasso. Of nog dichter bij huis: tussen een 
lage horizon op een schilderij van Gerrit Benner en een typisch Friese ervaring 
van landschap. Maar berusten die verbanden op een objectief en testbaar be
wijs, of komen zij uiteindelijke voort uit een vorm van intuïtie? Kortom: is het 
wetenschap of geloof? En als het alleen om het laatste gaat dan geldt nog altijd 
wat Sammy Davis jr. zong in de film Porgy and Bess: 'It ain't necessarily true'. 

Hoe het ook zij, de ontwikkeling van het vak kunstgeschiedenis raakte in 
een convergerend proces verwikkeld. Beperking zo dacht men was dringend 
geboden. In plaats van handboeken over de tijdspanne van de gehele (wes
terse) kunst, verschenen er steeds meer specifieke studies over een kleinere 
periode: van de oppositionele stijlkenmerken van grote tijdvakken tot de aty
pische stijlkenmerken in de breukvlakken van overgangsperioden, van de 
stijl van één generatie tot aan monografieën over de stijl van één kunstenaar, 
en tenslotte van periodestijlen binnen een oeuvre tot aan de formele analyse 
van één enkel kunstwerk. Maar de stijlkwestie was daarmee nog niet opge
lost. De methodische synthese bleef uit. Gemist werd nog altijd de missing 
link tussen het herkennen van het grotere patronen en de specifieke analyse 
van één enkel kunstwerk. Kortom, een koninklijke middenweg tussen deduc
tie en inductie. 

Die koninklijke middenweg is er ook na de tweede wereldoorlog nooit ge
komen. Integendeel, de methodische ontsporingen van de Geistesgeschichte 
werden vanuit de analytische filosofie zwaar onder schut genomen. Keer
punt in deze ontwikkeling vormde de kritiek van Popper in zijn boek The 
poverty of historcism (1957). Popper richtte zijn kritiek op de methodiek van 
sociale wetenschappen, waarbij vooral het marxisme - hoewel nauwelijks 
met name genoemd - het moest ontgelden. Maar in feite ging het om het 
hele terrein van de zachte wetenschap, die op de methodische pijnbank van 
de natuurwetenschap werd gelegd. Wie het boek herleest wordt nog altijd 
getroffen door de soms bijna arrogante, maar altijd glasheldere betoogtrant 
waarmee wordt afgerekend met elke vorm van vooropgesteld patroonden-
ken. Genadeloos wordt afgerekend met elke illusie dat er ooit wetmatighe
den in de geschiedenis, of de ontwikkeling van een cultuur of samenleving 
zijn op te stellen. De zacbte wetenschap kent geen wetmatigheden in de 
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Newtoniaanse zin van het woord, hooguit tendensen. Maar elke analyse van 
dergelijke tendensen in termen van 'beweging', 'proces', 'of 'dynamische 
structuur' maakt vaak zwijgend gebruik van de suggestie dat er ook een pen
dant van een natuurkundige kracht în die tendensen werkzaam zou zijn. De 
zachte wetenschap maakt dan ook voortdurend misbruik van termen die 
aan de harde wetenschap worden ontleend. Zo ontstaan allerlei misvattin
gen. Die vallen nog in het niet vergeleken met de grove fouten die ontstaan 
als ook de strenge methode van de harde wetenschap uit het oog worden 
verloren. Dan wordt de zachte wetenschap een speelbal van determinisme, 
nationalisme of een andere ideologische waan van de dag. 

Zo bleef van de vette kip van de Geistesgeschichte alleen nog een kaal karkas 
over. Hoewel er in de afgelopen decennia weinig kunsthistorici zijn geweest 
die deze strenge methode van Popper in al zijn consequenties hebben toege
past, heeft de zuiverende werking ervan onmiskenbaar invloed gehad. 
Gombrich introduceerde deze methode op het terrein van de kunstgeschie
denis. Er valt nooit en te nimmer - zo stelde hij - een noodzakelijk verband te 
leggen tussen de kenmerken van de ene groepsactiviteit en de andere. Door 
de archeologische vondst van één enkele knoop van een verloren gegane 
beschaving kun je ook nooit reconstrueren hoe deze mensen zich hebben 
gekleed, hun huizen bouwden, hoe hun samenleving was ingericht en hoe zij 
hun religie beleefden.11 Ook nationale kenmerken in kunst, hoe voor de hand 
liggend ook, zijn volgens Gombrich altijd te weerleggen. Hoe valt het Engels 
gevoel van understatement immers te rijmen met de pompeuze banaliteit 
van de Victoriaanse architectuur en het schelle kleurgebruik van de prerafaë-
lieten. Hoe het ook zij, Gombrich was een van de weinigen, die zich na 1945 
nog enigszins bezighield met de koningskwestie van de kunstgeschiedenis. 
Schapiro, Ackermann, Baxandal, Goodman en Lang deden dat ook, maar wie 
hun teksten leest ziet een stoet van schuifelende wandelaars die zich behoed
zaam voortbeweegt over een terrein dat nog vergeven is van nog niet gede
monteerde landmijnen van voor de oorlog. 

Zo verkommerde de koningskwestie van de kunstgeschiedenis tot een 
halfvergeten probleem. Veel kunsthistorici - de modellenbouwers in het 
kamp van Marx niet meegerekend - gingen hun discipline als een ambacht, 
een vak van detailonderzoek met eindeloos gevlooi in kaartenbakken. Zo er 
nog van een methodenstrijd sprake was, beperkte die zich doorgaans tot de 
volgzame introductie van gezichtspunten die ontleend werden aan andere 
takken van wetenschap. Structuralisme, semiotiek, en deconstructivisme 
hebben ieder op hun eigen wijze bijgedragen tot een nieuw instrumentari
um, maar tot een post-popperiaanse stijltheorie heeft dit nooit kunnen lei
den. In een tijd van stijlpluralisme en stijlcitaten verloor het begrip stijl ook 
van veel van zijn traditionele status. Desondanks is het nog altijd de taak van 
een kunsthistoricus om in de ontwikkeling van de zichtbare vorm het veran
derlijke te verzoenen met het bestendige. Maar daarmee rijst ook nog steeds 
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de vraag hoe je stilistische ontwikkelingen kunt verklaren, zonder enerzijds 
te vervallen in verguisde modellen uit het verleden of anderzijds je over te 
leveren aan een chaotisch beeld van de werkelijkheid dat tot stand komt 
door de maalstroom van het toeval. 

Een poëtisch systeem van Friesland 

Met een stelling die zich zelf in de staart bijt kun je beweren dat er twee 
benaderingen van de werkelijkheid bestaan: één waarbij alles altijd in twee 
categorieën wordt verdeeld en één waarbij dat niet gebeurt. Bij de eerste 
benadering is het geheel nooit meer dan de som der delen. Bij de tweede is 
dat niet het geval. Vanuit die optiek lijkt er aan de werkelijkheid voortdurend 
iets nieuws te worden toegevoegd. Iets wat als vanzelf ontstaat. Zoiets als 
poëzie. Zoiets zou ook in de vorming van verschijnselen als stijl en identiteit 
werkzaam kunnen zijn. Wie echter binnen de hedendaagse theorievorming 
in de esthetica op zoek gaat naar dit soort mechanismen komt van een 
kouwe kermis thuis. Op dit terrein valt er ook weinig te halen dat kan dienen 
als verklaring voor dat vreemde vermogen van de Friese cultuur zich telkens 
weer - ogenschijnlijk uit het niets - te voorschijn te toveren. Zelfs de sys
teemtheorie van Luhmann biedt weinig soelaas. Evenals Popper lijkt hij zich 
blind te staren op een zielloos microniveau. In een krampachtige poging om 
een nieuwe methodiek uit de exacte wetenschap als model te nemen wordt 
het meest eigene van kunst en cultuur geëlimineerd. Wat dan overblijft is 
bloedeloze methode die vrijwel alles doet verdwijnen wat de zachte weten
schap juist als meerwaarde te bieden heeft. 

Die fascinatie voor de harde wetenschap vormt nog altijd een belangrijk 
obstakel voor het ontstaan van een hedendaagse stijltheorie. De irrationele 
ontsporingen van de vooroorlogse Geistesgeschichte vormen het andere 
obstakel. Tussen deze Scylla en Charibdis moet de hedendaagse kunsthisto
ricus zijn weg weten te vinden. Maar hoe hard is de harde wetenschap eigen
lijk? Intuïtie is ook in het hol van de leeuw vaak een onmisbaar instrument. 

Vrijwel alle zwakheden van zachte wetenschap, die Popper bekritiseert -
zoals de gevaren van generalisatie, de onmogelijkheid van experiment, de 
onnauwkeurigheid van voorspellingen, de ingewikkeldheid van het object, 
de subjectiviteit van waarderingen en het intuïtieve begrijpen, - dat alles 
markeert omgekeerd juist de methodische beperking van de natuurweten
schap. Maar wat belangrijker is, Popper wordt nu op eigen terrein rechts 
ingehaald. In de traditionele methodiek van de exacte wetenschap, zo stelt 
Prigiogine, wordt de factor tijd vaak volledig geëlimineerd. Voor de weten
schap van complexe systemen is de onomkeerbaarheid van de tijd juist een 
cruciaal gegeven. Dat soort processen, waarin alles met alles samenhangt en 
het geheel meer is dan de som der delen, zijn te beschrijven en mogelijk zelfs 
tot op zekere hoogte te verklaren, maar de uitkomst ervan blijft onvoorspel-
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baar. En dat voorspellen was nu juist de joker die Popper altijd in zijn achter
zak had, sinds een zonsverduistering het onomstotelijk gelijk van Einstein 
bewees, dat licht afbuigt door zwaartekracht. 

De hamvraag blijft: kun je op basis van de groeiende kennis van dit soort 
onvoorspelbare systemen een theorie bedenken, die een meer adequate ver
klaring kan bieden voor verschijnselen als stijl en identiteit. Een theorie ook 
die de verweven relaties tussen het micro- en macroniveau van een cultuur 
meer inzichtelijk kan maken. Een theorie bovendien, die meer greep zou 
kunnen krijgen op wat ik 'de zelfreproductie van de Friese identiteit' heb 
genoemd. Foutieve beelden van een 'geheel', die telkens opnieuw synchro
nisch worden gevormd, kunnen diachronisch gezien een cruciale rol spelen 
bij de zelfreproductie van fenomenen als stijl en identiteit. Inzicht in dit 
soort processen vereist een andere benadering, zoals het opnieuw definiëren 
van probleemstellingen en het selecteren van nieuwe onderzoeksterreinen. 
Daarvoor is niet alleen onderzoek nodig naar de veranderende beelden die 
mensen in hun hoofd hebben, maar vooral naar de complexe processen waar
aan die veranderingen als totaalproces onderhevig zijn. Daarvoor is bovenal 
een meer adequate definitie nodig van het begrip autopoièsis op het terrein 
van cultuur, een definitie die los staat van allerlei kennistheoretische aanna
mes. Op deze wijze zou dit mechanisme beter herkend herkend kunnen wor
den in de persistentie en de verandering van grote patronen in kunst en cul
tuur. Zoals autopoièsis altijd afhankelijk is van een zekere mate van com
plexiteit die in een systeem aanwezig is, zo is de formatie van stijl en identiteit 
wellicht afhankelijk van intrinsieke processen die dergelijke systemen op cul
tureel gebied werkzaam zijn. Maar deze nieuwe benadering moet zich wel 
verre houden van deterministische wetmatigheden, van het geloof in essen
ties, van het zoeken ook naar concrete bewijsstukken voor een oorsprong in 
de diepte. De culturele autopoièsis is ook niet zozeer een diep verscholen 
mechanisme dat veranderingen aan het oppervlak genereert, als wel een 
mechanisme dat ogenschijnlijk in de diepte werkzaam is, maar in feite aan het 
oppervak zelf opereert als de een globale gedraging van het gehele systeem. 

Tijdens het Frysk Festival van 1995 ging Koos Dalstra op zoek naar wat hij 
noemde 'het poëtisch systeem van Friesland'. Hij selecteerde een aantal 
locaties die een relatie hadden met persoonlijke herinneringen. Hier werden 
handelingen uitgevoerd en teksten voorgedragen en landmetingen verricht. 
Zo ontstond een zich telkens vernieuwend site-specijïc ritueel, dat het 'cul
minerend effect moest krijgen van de rondvlucht van een boemerang'.12 Er 
ontstonden markeringen op de kaart van Friesland, die verbonden konden 
worden door herkenbare lijnfiguren, een 'Gestalt' zoals dat heet. In de om
trek bijvoorbeeld van de voormalige gemeente Baarderadeel werd opeens de 
gestalte van een baard zichtbaar. Op 23 september van dat jaar, de dag van 
de 650-jarige herdenking van de slag bij Warns werd het project afgesloten 
met een performance, die precies een etmaal duurde: van 13.45 uur tot 13.45 
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uur. Dalstra had oog voor detail, zoals exacte coördinaten op de kaart en 
terugkerende patronen van de tijd. Als voorbereiding van zijn project nam 
hij, in de zomer voorafgaande aan het festival, een kwartaalabonnement van 
de Leeuwarder Courant. Elke dag spelde hij alle pagina's tot in de kleinste 
berichten, zodat hij alles te weten kwam over ballonvaarten, skûtsjes, kaats-
partijen, de woekering van een vreemd kruid in de sloten van Gaasterland en 
zeldzame vlindersoorten die zomers in Friesland telkens weer opduiken. Een 
jaar later verbaasde hij zich over de strakke regelmaat, waarin alles - tot in de 
kleinste details - weer terug leek te keren. Friesland was in zijn ogen één 
groot ecologisch systeem waarin alles met alles samenhangt. 

Wie de list van een systeem in zijn eigen listigheid wil laten verstrikken, 
moet het spel van Hamlet spelen. De spontane eruptie van onvermoede orde
ningen kun je methodisch afdwingen door een gedoseerde introductie van 
chaos. Het project van Dalstra was in feite een poëtisch onderzoek naar het 
systeem van Friesland. Deze poëtische methodiek, waarin het detail voortdu
rend een bijna magisch verbond aangaat met het grote geheel, staat diame
traal tegenover de gortdroge schijnexactheid van de methode Haak. In beide 
methoden wordt niet gezocht naar een oorsprong in de diepte, maar naar 
patronen aan het oppervlak. Bij de een is het geheel nooit meer dan de som 
der delen, bij de ander is dat niet het geval. De een zou je extreem lineair, de 
ander extreem niet-lineair kunnen noemen. Maar hoe het ook zij, beide 
benaderingen zijn absurd. Het zijn wat je noemt methods in madness. Maar 
als ik moest kiezen, koos ik voor de methode-Dalstra. Hierin wordt de regel 
niet bevestigd door de uitzondering, maar juist andersom: de uitzondering 
tot regel verklaard. 

Hoe vreemd het ook klinkt, voor die werkwijze valt in methodisch opzicht 
veel te zeggen. Elke meting is immers een benadering. Alleen lyriek onthult 
de waarheid. Door een uitzondering tot regel te verklaren kan een systeem 
niet alleen tijdelijk worden ontregeld, maar zichzelf ook in een nieuwe ge
daante reproduceren. Het is ook alleen de uitzondering - de anomalie - die 
aanleiding kan geven op nieuwe visies op het geheel. Schrijvend over 'het 
wezen van de wetenschap'(sic) beweert Thomas Kuhn in de slotparagraaf van 
zijn het boek The structure ofscientific revolutions (1962) dat binnen de his
torische cultuurwetenschappen onderwerpen allang op zijn manier beschre
ven zijn. Omgekeerd meent hij dat zijn theorie van de 'paradigma-wisselin
gen' wellicht iets kan betekenen voor de koningskwestie van de kunstge
schiedenis. 'Ik vermoed bijvoorbeeld', zo schrijft hij, 'dat de welbekende 
moeilijkheden rond het begrip "stijl" zouden kunnen verdwijnen als schilde
rijen werden gezien als modellen van elkaar, in plaats van creaties volgens 
een paar abstracte stijlwetten'.13 

Maar modellen reproduceren zich niet louter alleen op metaniveau. 
Zoiets als 'de kleur van Friesland' bestaat niet. Wie haar zoekt zal haar nooit 
vinden. En wie haar vindt js haar per definitie kwijtgeraakt. In die paradox 
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ligt misschien het raadsel van het begrippen als stijl en identiteit besloten. 
Die paradox is misschien ook eigen aan de Friese autopoièsis, wat dat ver
schijnsel ook moge zijn. Wie het raadsel van dit soort mechanismen wil 
oplossen, zal die paradox ook op methodisch niveau een plaats moeten 
geven. Hij zal moeten erkennen dat ook ontregelende beelden in de hoofden 
van mensen het karakter van een systeem kunnen beïnvloeden als een pro
ces dat zich voortzet in de tijd. Hij zal moeten weten dat in dat soort processen 
kleine veranderingen grote gevolgen teweeg kunnen brengen. Anders gezegd, 
hij zal een cultuur meer als een ecologisch systeem moeten benaderen en 
minder als een zielloze, historische constructie. Zulke systemen zijn immers 
open en onvoorspelbaar, maar ook uiterst gecompliceerd en kwetsbaar. 

De introductie van de systeemtheorie hoeft niet per definitie te leiden tot 
een ontpsychologisering van de cultuurwetenschap of tot een definitieve 
ontmanteling van het subject. Integendeel, dit soort benaderingen kunnen 
juist een brug slaan tussen intuïtieve en rationele kenvermogens en op ter
mijn misschien zelfs leiden tot een rehabilitatie van de Geistesgeschichte. 
Maar dan wel een Geistesgeschichte zonder de deterministische ontsporin
gen van kunstgeografie, volkerenpsychologie en het Blut und Boden denken 
uit de eerste helft van de vorige eeuw. De wetenschap van de complexe sys
temen zou licht kunnen brengen in het grote, zwarte gat waar iedereen nog 
altijd in terechtkomt die vandaag de dag probeert af te dalen in de grot van 
de grotere samenhangen in de ontwikkelingen van kunst en cultuur. Auto
poièsis zou een ontbrekende schakel kunnen zijn, zeker als het gaat om het 
verklaren van grotere patronen in de cultuur van Friesland. Maar als de 
Friese autopoièsis werkelijk bestaat dan is hij niet werkzaam vanuit een oor
sprong in een ver verleden, maar in het onvermoede detail van de actualiteit, 
in de fragiele verschijnselen die slechts uit de ooghoek zijn waar te nemen, in 
de haast onbenoembare verschuivingen bijvoorbeeld in de beleving van 
kleuren, verschuivingen die in bloedeloze theorieën en methoden zo zovaak 
verwaarloosd worden. Kortom, in het lichtblauw, groen, de gele oker en het 
leverkleurig grijs, al de subtiele schakeringen die professor Haak op zijn 
tekentafel naast het Hindelooper terra zag verschijnen, maar als irrelevant 
terzijde schoof toen hij dacht aan 'de kleur van Friesland'. 

Noten 

1 Haak, 'Het Provinciehuis'. 2 Dit voornemen uitte Thom Mercuur tijdens een discus
sieavond over 'De mythe van de Friese autodidact' in december 1997 in het 
Fryslânhûs te Leeuwarden. Zie verslag in Leeuwarder Courant 10-12-1997. 3 Van Os, 
Wobbe Alkema. 4 Imanse, De Nederlandse identiteit. 5 'Waarom leverde Friesland wèl 
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tientallen voorbeelden van een dergelijk natuurtalent op en Zeeland en Brabant niet? 
Wat zit er in de Friese lucht dat elders ontbreekt? Iets geheimzinnigs dat sluimerende 
intelligenties en vaardigheden doet ontwaken en vervolgens blijft voortstuwen?' Bas 
Roodnat, 'De Friese eenzaamheid'. 6 'Maar zo'n fibula, dat is een sieraad voor koop
lieden, die zaken deden overzee. Niks koningsspeld. Gedeputeerde Mulder probeert 
koortsachtig de Friese cultuur te voorzien van glorieuze items uit het verleden die er 
eigenlijk niet zijn'. Uitspraak Wim van Krimpen in een interview met Sikke Doele in de 
Leeuwarder Courant, 18-8-2000. 7 Huisman, 'Aanval'. 8 Sokal en Bricmont, Intellec
tueelbedrog. 9 Zijlmans,'Kunstgeschiedenis'. lOWundt, Völkerpsychologieïü {Die Kunst). 
11 Gombrich, 'Style'. Gombrich reageerde hiermee op een uitspraak die Adolf Loos 
ooit heeft gedaan dat je uit de vormgeving van één opgegraven knoop een hele cultuur 
kunt reconstrueren. Gombrich verwees in dit verband naar het klassieke gezegde 'ex 
unque leonem' (uit de klauw ken je de leeuw) dat volgens hem niet opgaat op het ter
rein van de cultuurwetenschap. In de discussie tussen Wim van Krimpen en Kerst 
Huisman over de 'Koningen van de Noordzee' ging het niet over stijl maar identiteit. 
Toch was hier een verwante vraagstelling aan de orde, maar dan wel omgedraaid en in 
een diachronisch perspectief gezet. De kwestie was nu: kun je de historische identiteit 
van een volk direct relateren aan de archeologische vondst van één gouden konings
speld? Hoe het ook zij, de micro- en macroniveaus van een cultuur zijn volgens 
Gombrich synchronisch nooit direct met elkaar te verbinden. Als het gaat om het her
kennen van onderliggende 'Gestalten' heeft het op intuïtie gebaseerde connaisseur-
schap nog wel een voorsprong op de morfologische stijlanalyse op basis van benoem
bare kenmerken. 12 Woorden van Koos Dalstra geciteerd in Mous, 'Dalstar'. 13 Kuhn, 
De structuur, 266. 
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Herinneringen aan Nanne Ottema (1874-1955] 

H. HALBERTSMA 

Op 12 mei 1995 hield de archeoloog dr. Herre Halbertsma bij gelegenheid van de ope
ning van een tentoonstelling in het Fries Museum een redevoering, waarin hij zijn per
soonlijke herinneringen ophaalde aan de verzamelaar Mr. Nanne Ottema. Diens col
lecties waren het onderwerp van de tentoonstelling. Van dit verhaal - en het mag 
typerend voor Halbertsma heten -, kan men zeggen, dat het evenveel, zo niet meer 
over Halbertsma dan over Ottema vertelt. De waarde ervan is daarom niet minder. 
Halbertsma's, door de redactie enigszins geredigeerde verslag geeft een mooi, zij het 
ook persoonlijk gekleurd beeld van de Fries Genootschaps-cultuur en het museumwe
zen in Friesland in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. De redactie bedankt 
de familie Halbertsma voor haar toestemming om deze lezing hier te publiceren. 

De redactie 

Het verzoek van de voorzitter der Ottema-Kingma Stichting bij de opening 
van de tentoonstelling In de voetsporen van Nanne Ottema op 12 mei 1995 
persoonlijke herinneringen aan Ottema op te halen deed mij beseffen hoe 
klein de kring geworden is van degenen die hem van nabij hebben gekend. Ik 
aanvaardde de uitnodiging met genoegen omdat deze mij een ongezochte 
mogelijkheid bood de figuur van Ottema op een andere wijze te belichten 
dan tot dusverre in aan hem gewijde geschriften is geschied. 

Het leeftijdsverschil van 46 jaar - ik werd in 1920 te Sneek geboren -
droeg het zijne er toe bij dat ik hem met een zekere schroom benaderde, 
ofschoon hij steeds allervriendelijkst was en zich veel moeite gaf mijn vragen 
te beantwoorden of op mijn voorstellen in te gaan. 

In de dertiger jaren ontwaakte bij mij de belangstelling voor kunst en cul
tuur, in het bijzonder de oudheidkunde, in de betekenis van het Franse 
woord 'archéologie', dat meer inhoudt dan het Nederlandse 'archeologie' en 
tevens monumentenzorg zowel als historie inhoudt. In deze jaren des onder-
scheids was ik leerling van het Stedelijk Gymnasium te Sneek, in feite de 
voortzetting van de voormalige Latijnse School en mede bedoeld als voorbe
reiding tot priester-opleiding, gelijk het na 1580 voor predikanten zou wor
den. Nog steeds bestond in mijn gymnasiumjaren het leeuwendeel der leer
lingen in de laagste klassen uit boerenzoons uit de Friese Zuidwesthoek, 
door hun ouders voorbestemd om ooit dominé te worden. 

Docenten van Friese herkomst waren in het lerarencorps 'aves rarissi-
mae' zodat onderwerpen als de Friese taal, kunst en geschiedenis vrijwel 
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Nanne Ottema (1874-1955) 

nimmer aan de orde kwamen en men daarin 'self supporting' moest zijn. Er 
ging dan ook een nieuwe wereld voor mij open toen een nieuw-aangestelde 
leraar in de aardrijkskunde en geschiedenis, nog wel van Sneker origine -
Teatse van der Zee, loot van de befaamde scheepsbouwersfamilie - zijn les
sen ging toelichten met wandelingen langs Sneker gevels en afbeeldingen 
van schilderijen uitdeelde, welke ik nog jaren lang heb bewaard. 

Nu was het ook weer niet zo dat in de huiselijke kring culturele onder
werpen nimmer aan bod kwamen - er werd veelvuldig voorgelezen en druk 
gemusiceerd, door vader en moeder veel verteld over 'vroeger' aan de hand 
van vermakelijke anecdotes terwijl de oraal doorgegeven familiekroniek ste
vig werd ingeprent, van vaders- zowel als moederskant. 

In een provinciestadje als Sneek was men voor het bijspijkeren van cultu
rele en wetenschappelijke kennis in belangrijke mate aangewezen op de bij
eenkomsten van "t Nut' en het Natuurkundig Genootschap, die dan ook 
trouw werden bezocht. Als jong gymnasiast kwam ik soms thuis met een ver
haal over de sloop van een oud huis dan wel een verbouwing welke ik uit 
louter oudheidkundig oogpunt betreurde. Daarbij wist ik mij verzekerd van 
de interesse en de aandacht van beide ouders en het was ook bij deze ge
sprekken dat de naam van Ottema wel eens viel. 

Ottema ging door voor de notaris met de grootste praktijk in Friesland. 
Sneek en de Zuidwesthoek behoorden daar echter niet toe maar hij dankte 
zijn bekendheid buiten Leeuwarden en omgeving dan ook aan zijn onver
moeide verzamelzucht van antiquiteiten in de gehele provincie waarbij hij 
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zich weinig geliefd maakte bij opkopers en kleine antiquairs. Men zou 
Ottema evenwel te kort doen door hem een onverzadigbare bezitsdrift toe te 
schrijven omdat het hem in de eerste plaats ging om het behoud van Fries 
cultureel bezit, waarbij hij een voorkeur aan de dag legde voor volkskunst en 
het oude ambacht. Daarnaast ging zijn voorliefde uit naar toegepaste kunst 
als voortbrengselen van goud- en zilversmeden, wapensmeden, pistool- en 
geweermakers, potten- en tegelbakkers, meubelmakers etc, mits in Fries
land werkzaam of vandaar afkomstig. Hij was vrijwel de enige die zich in 
Friesland op dit gebied bewoog, welk monopolie hem geen windeieren legde. 
Daarnaast ontfermde hij zich over op drift geraakte gevelstenen, betimme
ringen en andere bouwfragmenten, welke men wel eens betitelt met de aan
duiding 'artistiek brandhout' en waarnaar men in Friesland maar amper om
keek. Idem antieke, beschilderde kamerbehangsels welke eenmaal bij hon
derden de pronkkamers der gegoeden in Friesland sierden maar welke zon
der enige consideratie de een na de ander op de vuilnisbelt belandden. 
Ottema kon onmogelijk alles redden wat hem ter ore kwam maar soms ge
lukte het wél en maakte hij daarvan in de Leeuwarder Courant gewag. Ottema 
wist ook de tijd vrij te maken voor het schrijven van bijdragen voor allerhan
de tijdschriften, steeds van gedegen aard, waarbij hij zich veelal bewoog op 
voordien niet of nauwelijks betreden paden. Men vraagt zich af hoe hij daar 
allemaal de tijd voor vond, temeer omdat hij daarnaast een indrukwekkende 
collectie antiek Oosters porselein opbouwde, gezaghebbende boeken schreef 
over dit onderwerp en sinds 1917 als honorair-conservator het geheel door 
hem ingerichte Princessehofmuseum beheerde. Men bedenke hierbij dat 
veel werk hem uit handen werd genomen door het personeel van zijn nota
riskantoor terwijl medewerkers van het Fries Museum en het Gemeente-
Archief van Leeuwarden (bijvoorbeeld E.J. Penning en 'juffrouw' Rinsche 
Visscher) hem ter zijde stonden bij zijn speurwerk, iets wat wel iets duidelij
ker naar voren gebracht had mogen worden, al was het maar in de voetno
ten. Maar daar dacht men in vroeger tijden anders over dan tegenwoordig. 
Assistenten van hoogleraren konden daar voorheen ook over meepraten, 
zodat wij dit manco Ottema maar niet te zeer euvel zullen duiden. 

Gevoelsmatig was het voor mij een hele stap in mijn eentje een retourtje 
Leeuwarden te nemen teneinde er een bezoek te brengen aan het Fries 
Museum en het Princessehofmuseum. Ik begon daarmee op mijn zestiende 
jaar en hoopte dat men mij niet aanstellerig zou vinden. In beide musea had 
je doorgaans het rijk alleen, al ging ik steeds op zaterdagmiddagen. De zoge
naamde Bisschop Kamer apelleerde danig aan mijn romantische inborst en 
werd dan ook nimmer overgeslagen, en dat is tot op heden zo gebleven. Ook 
leerde ik het moeilijk af om niet te schrikken bij het binnentreden van de 
Hindelooper Kamer met die mens-grote poppen in Hindelooper dracht die 
hun conversatie net hadden onderbroken toen zij je hoorden aankomen. 
Zo'n Hindelooper Kamer was mij voor het overige nogal vertrouwd omdat 
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bakker Van Elslo, afkomstig van Hindeloopen, een getrouwe copie van een 
Hindelooper voorgevel voor zijn huis aan de Oosterdijk te Sneek had laten 
zetten en daarachter een Hindelooper bakkers winkeltje had ingebouwd met 
daarnaast een Hindelooper pronkkamer, compleet met uit Hindeloopen 
overgebracht, 17de-eeuws bedschot, betegeling en wat er verder in- of toe 
hoorde. Je kon in die kamer taartjes eten en koffie drinken. Bespreken voor 
partijen kon ook, waarbij desgewenst het echtpaar Van Elslo zich in 
Hindelooper costuum stak, evenals de diensters. Deze Hindelooper replica 
staat er trouwens nog steeds, mét de interieurs maar de verkleedpartijen lig
gen al een mensenleeftijd achter ons. 

Het Princessehofmuseum bekoorde mij in de eerste plaats vanwege de in 
oude luister herstelde eetkamer van Marijke Meu, die haar stadspaleisje door 
de Hugenoot Anthony Coulon had laten inrichten. Ottema benutte in 1917 
en volgende jaren gretig de kans, het danig onttakelde Princessehof in- en 
uitwendig te restaureren en maakte daarbij gebruik van menig, door hem in 
voorgaande jaren in zijn depots opgeslagen bouwfragmenten, tot trapleu
ningen, vensters en deuren toe. Ook menig antiek meubel, schilderstuk, pe
nantengeltje en wat dies meer zij uit eigen bezit kwam hem goed van pas en 
de stukken schonken de met porselein opgevulde vitrines een even smaak
volle als voorname ambiance als verkeerde men in de woning van een gefor
tuneerde, achttiende-eeuwse collectioneur die zelf ieder ogenblik zijn gast 
kon komen begroeten. 

De provincie Friesland wordt niet alleen gekenmerkt door de dichtheid 
van middeleeuwse parochiekerken, in het bijzonder het Westergo'se terpen
gebied, maar ook het grote aantal kleinere musea en oudheidkamers. Over
wegend karig bedeeld met overheidssubsidies en met roerende toewijding 
door plaatselijke besturen in stand gehouden, geldt het een fenomeen dat 
eerst na de Tweede Wereldoorlog gestalte kreeg. Teneinde scheefgroei te 
voorkomen werd in 1947 de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers 
opgericht welke instelling spoedig navolging vond in andere provincies. 
Ottema stelde er zich er con amore achter en verleende de afgevaardigden 
verscheidene keren gastvrijheid in het Princessehof, al gaf hij zelf nimmer 
acte de présence. Hij voelde zich ook niet op zijn gemak op ledenvergaderin
gen en dergelijke bijeenkomsten en deed zijn zaken liever af vanachter zijn 
bureau of per brief. In het algemeen trad hij niet graag naar voren en leefde 
vrij eenzaam op zijn bovenhuis aan de Prins Hendrikstraat. 

Nu waren al die Oudheidkamers niet zo maar uit de lucht komen vallen. 
Al vóór 1940 was Hindeloopen bijvoorbeeld al zijn Hidde Nijland Stichting 
rijk en had Anna Maria Schuurman haar intrek genomen in een der Franeker 
professorenhuizen. In de hal van het Harlinger Stadhuis stonden van oudsher 
enige fraaie scheepsmodellen en andere curiosa opgesteld terwijl D. Kam-
minga reeds de grondslagen had gelegd voor het Waagmuseum te Dokkum. 
Op het Stadhuis van Sloten vielen een stel tweehands-zwaarden te bewonde-
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ren met nog meer wapentuig en men kan er zich slechts over verwonderen 
dat Sneek op dit gebied haar best niet deed en haar licht onder de korenmaat 
had gezet. Je moest er echt moeite voor doen om de loodzware, ijzeren helm 
van Grutte Pier te zien te krijgen terwijl het Sneker stadszilver veilig was weg
geborgen in de kluis onder het Stadhuis. Goed bedoeld maar toch onzicht
baar weggesloten, zoals de beide, met zilver beslagen drinkhoorns van de 
twee Sneker schippersgilden, het zilveren draagteken van de stadsbode, twee 
zilveren hensbekers en het zilveren bestek van de Sneker vroedschap alsmede 
een stel zilveren sleutels van de drie Sneker landpoorten. Grutte Pier had zijn 
laatste levensjaren in een pand aan het Grootzand te Sneek gesleten en was in 
1522 in de Sneker St. Maartenskerk begraven, vandaar de hem eens toebeho
rende helm op het Sneker raadhuis. Of het eveneens op zijn conto geschreven 
tweehandszwaard, van ouds bewaard in de Kanselarij te Leeuwarden, werke
lijk ooit door Grutte Pier is gezwaaid moet worden betwijfeld, al dateert het 
wél uit zijn tijd, evenals de helm bewaard te Sneek. 

Intussen was er te Sneek wel eens een poging gedaan tot het oprichten 
van een Oudheidkamer, zelfs al vóór de Eerste Wereldoorlog, waarmee Sneek 
dan de primeur in Friesland zou hebben gehad. Het initiatief daartoe was 
genomen door Dr. G.A. Wumkes, die van 1896 tot 1924 de Ned. Herv. Kerk te 
Sneek diende en bevriend was met de Sneker notaris S. Haagsma, bewoner 
van een monumentaal pand aan de Marktstraat op de plek van de omstreeks 
1633 afgebroken Gruytersma-stins. Haagsma was een zeer gedegen histori
cus en auteur van voortreffelijke studies over de Friese Admiraliteit in de 
17de eeuw. Samen met burgemeester EJ. de Hoop streefden zij naar de tot 
standkoming van een Sneeker Oudheidkamer maar na het overlijden van 
Haagsma in 1911 raakte de vaart er uit, hoewel er in 1913 nog een inventaris 
van de intussen bijeen gebrachte verzameling werd opgesteld welke bewaard 
bleef maar eerder curieus dan indrukwekkend mag heten. Het residu van 
deze collectie belandde uiteindelijk op de stadhuiszolder en raakte volko
men in vergetelheid. 

De draad werd eerst weer opgenomen door de opvolger van burgemees
ter De Hoop, L. Poppinga. Deze mikte niet zozeer op een oudheidkamer 
doch een Fries Scheepvaart Museum. Als behuizing kon hij beschikken over 
het niet langer door wezen bewoonde Old Burger Weeshuis dat door de 
regenten belangeloos ter beschikking was gesteld. Mijn vader was in deze 
periode zelf regent en kwam met enthousiaste verhalen thuis over de jongste 
aanwinsten van Poppinga. Over het algemeen leefde de Sneker burgerij ten 
zeerste mee met het nieuw te stichten museum omdat zij vanouds op 
scheepsverkeer was ingesteld en het Snekermeer zo'n beetje de achtertuin 
van de bevolking is. 

Op 9 augustus 1938 werd bij wijze van proefneming in het Weeshuis een 
tentoonstelling geopend welke een overzicht beoogde te geven van hetgeen 
tot dan toe ten behoeve van het nog te stichten museum ten geschenke was 



130 H. HALBERTSMA 

gegeven dan wel in bruikleen ontvangen. Er werd een catalogus bij aangebo
den welke een summiere omschrijving en toelichting gaf van ieder voorwerp 
benevens vermelding van de herkomst. Het geheel deed nogal hybridisch 
aan maar verscheidene bruiklenen van hoge kwaliteit maakten de tentoon
stelling tot een groot succes zodat de sluitingsdatum - 19 augustus - een 
week werd uitgesteld. Het was nu maar de vraag welke bruiklenen perma
nent zouden blijven en dat viel wel een beetje tegen. Zo moesten bijvoor
beeld de beide kanonnen en andere curiosa, door de tinbaggermolen 
'Karimata' uit het wrak van de 'Lutine' opgehaald, naar de eigenaar terug, 
welke trekpleisters bij uitnemendheid geweest waren. 

Wat in Sneek blijven mocht waren onder meer de bruiklenen van Ottema. 
Deze behelsden in zijn opdracht door de Hindelooper zeeman Frits van 
Meekeren gebouwde modellen van een schokker, botter, Lemster aak en 
Staverse jol. Voorts een reeks prenten met maritieme voorstellingen, drie 
specimina van antiek Sneker zilver en een der topstukken van de expositie, 
het uit circa 1750 daterende model van de Oost Indië-vaarder 'Bos en 
Hooven'. Ottema had de romp van dit model in de antiekhandel verworven 
en door Van Meekeren opnieuw laten optuigen. Het toeval wilde dat Ottema 
tevens de naamborden van de 'Spaar en Hooven' wist te verwerven, indertijd 
aangespoeld op Ameland en afkomstig van een zusterschip van het zo even 
vermelde. Ook deze stukken belandden in Sneek. Wat eveneens in Sneek 
bleef was het model van een Statenjacht, gedateerd 1736 en in bruikleen ont
vangen van het Ned. Hist. Scheepvaartmuseum. Dit zou een der vijf jachten 
van de Friese Admiraliteit voorstellen en was indertijd door Ernst Crone aan 
het Amsterdamse museum geschonken. Hij zou dit ooit hebben gekocht bij 
een antiquair te Sneek. Dit moet dan wel de koperslager Klaas Dijkstra geweest 
zijn die in de dertiger jaren een antiekwinkel had aan de driesprong 
Scharnestraat, Havenstraat en Wijnkanstraat. Dijkstra verwierf landelijke 
bekendheid door à tort et travers vol te houden dat de aarde plat was. Summa 
summarum leverde de tentoonstelling voldoende op om tot de oprichting van 
het Fries Scheepvaart Museum te besluiten, in stand te houden door een 
gelijknamige vereniging en ondergebracht in het Old Burgerweeshuis. 

De Tweede Wereldoorlog zou al spoedig roet in het eten werpen voor het nieu
we museum. Het weeshuis werd gevorderd om daar de Ortskommandantur in 
onder te brengen zodat er niets anders op zat dan de bruiklenen, voorzover 
niet terug verlangd door de eigenaren, met de eigendommen en vitrines op de 
zolders van het weeshuis tot nader orde op te slaan. Het dient gezegd dat de 
Wehrmacht deze zolders nimmer heeft betreden. 

Na de bange jaren 1940-1945 had men wel andere zorgen aan het hoofd 
dan de herrijzenis van het Fries Scheepvaart Museum. Poppinga keerde als 
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burgemeester niet terug terwijl de Ortskommandant werd opgevolgd door 
een Canadese officier, die op zijn beurt zijn intrek in het weeshuis nam. Na 
diens vertrek werd het weeshuis toegewezen aan het Militair Gezag, spotten
derwijs ook wel Militair Gezigzag genoemd en uiteindelijk kreeg de 
Middelbare Landbouwschool er de beschikking over terwijl het in de bedoe
ling lag het weeshuis als definitieve bestemming politiebureau te geven. Het 
bestuur van de vereniging Fries Scheepvaart Museum zag voor het museum 
dan ook geen enkel perspectief meer en stelde zijn zetels vacant. 

Tot dusverre had ik met het Fries Scheepvaart Museum geen enkele 
bemoeienis gehad, afgezien van enkele bezoeken in de jaren 1938-1940. De 
Tweede Wereldoorlog bracht echter in zoverre een ommekeer in mijn 
bestaan te weeg dat ik nolens volens mijn bestemming vond in de oudheid
kunde, na aanvankelijk van plan te zijn geweest mij in Delft te gaan bekwa
men voor restauratie-architect. In 1940 liet ik mij als student in de geschie
denis inschrijven aan de rijksuniversiteit te Groningen waar ik al spoedig 
assistent werd van de fameuze archeoloog A.E. van Giffen. Wegens gebrek 
aan kunstmest werd het afgraven van aarde uit de Friese en Groninger ter
pen hervat, hetgeen het dorps- en landschapsschoon niet bepaald ten goede 
kwam. Het toenmalige ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen bezon zich op beschermende maatregelen en won advies bij Van Giffen 
in. In 1943 kwam het tot een besluit waarbij ik op voorstel van Van Giffen 
belast werd met het aanleggen van een lijst van alle, al dan niet aan- of afge
graven terpen in Friesland en Groningen en op grond daarvan in beginsel 
het winnen van terpaarde te verbieden. Een en ander kreeg zijn beslag in de 
maand mei zodat ook mijn ouders de beruchte brandbrief van Rauter ont
vingen dat hun zoon zich 'sofort' in Ommen had te melden en ik mij ge
noodzaakt zag onder te duiken. De kersverse aanstelling door het ministerie 
bezorgde mij echter een 'Ausweis' zodat ik mij na een week weer als vrij man 
kon bewegen. Het behoeft geen betoog hoezeer ik daarmee bevoorrecht was, 
al was ook ik de laatste vier maanden van de oorlog niet veilig meer, zodat ik 
alsnog onderdook. 

De talloze fietstochten welke mij sinds juni 1943 wachtten verschaften mij 
een grondige kennis van het historische landschap tussen Vlie en Eems, met 
inbegrip van de zich daar bevindende monumenten van geschiedenis en 
kunst. Ik beperkte mijn waarnemingen bovendien niet tot de terpen of wier
den maar schonk tevens aandacht aan de zogenaamde hege wieren welke tot 
diep in de achttiende eeuw bij tientallen over de terpengebieden verspreid 
lagen en waarvan er nog een drietal in meer of minder gave staat gespaard 
gebleven was. Tot dusverre werd aangenomen dat ook deze heuveltjes, vrij 
steil met een middellijn van hooguit 30 meter, evenals de terpen gediend 
hadden tot berging van lijf en goed bij overstromingen maar dit leek mij 
hoogst onwaarschijnlijk, te meer omdat deze bergjes ook in de 'Wouden' ble
ken te zijn voorgekomen en zelfs op de geestgronden. Andere hadden zelfs op 
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de flanken van een terp of wierde gelegen. Mede op grond van archiefonder
zoek kwam ik tot de slotsom dat het hier burchtheuveltjes betrof, Friese 
representanten van de 'châteaux à motte', zoals men die afgebeeld ziet op het 
tapijt van Bayeux en opgeworpen in de twaalfde tot de dertiende eeuw. Zij 
zijn vergelijkbaar met de Zeeuwse 'vliedbergen' en duidden aan dat de bezit
ter zich op bepaalde rechten kon beroepen zoals het vervullen van bestuurs-
ambten en waarnemen van rechtersfuncties. Vandaar ook dat deze bergjes tot 
aan de Franse tijd in stand gehouden werden, ofschoon hun militaire waarde 
al sinds de vijftiende eeuw was achterhaald. Aanvankelijk vond mijn opvat
ting weinig bijval maar thans wordt deze als vanzelfsprekend aanvaard en is 
de 'auctor intellectualis' al weer uit het zicht verdwenen. 

Eind 1945 leverde ik het zogenaamde Terpenrapport bij het ministerie in. 
De tijd en de gelegenheid hadden ontbroken om de terpenlijsten met de bij
behorende coördinaten te doen vergezellen van kaarten, maar dit manco 
werd weer opgevuld door de verschijning van mijn Terpenatlas in 1963. Deze 
werd uitgegeven door de Vereniging voor Terpenonderzoek en behelsde een 
losbladig stel topografische kaarten 1:50.000 waarop in rood de mij bekende 
terpen, wierden en wieren stonden gemarkeerd. Bovendien voormalige zee
weringen of de 'legers' daarvan, kloosterterreinen, verlaten kerkhoven en over-
slibde nederzettingen. Bij de atlas hoorde een tekstband met de titel Terpen 
tussen Vlie en Eems. Sedert 1954 verdiepte ik mij uiteraard in de literatuur over 
de terpen en nam de jaarverslagen van het Fries Museum zowel als het Gro
nings Museum door teneinde na te gaan welke terpen of wierden in het verle
den aan afgravingen hadden blootgestaan en daardoor oudheidkundige vond
sten opleverden. De in deze musea bewaarde terpvondsten, evenals die in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, gingen alle door mijn handen. 

De kennis en ervaring van mijn leermeester, Van Giffen, was mij tot grote 
steun. Een bezoek aan Mr. EC.J.A. Boeles, honorair conservator der Archeo
logische Afdeling van het Fries Museum, kon natuurlijk niet uitblijven. Hij 
ontving mij nogal argwanend in zijn glazen cel in de catacomben van het 
museum maar ontdooide al spoedig toen hij bemerkte dat ik goed beslagen 
ten ijs gekomen was en hij ook van mij het nodige te weten kon komen. Hij 
maakte onafgebroken aantekeningen als gold het een verhoor - per slot was 
hij president van de Leeuwarder Rechtbank en jurist in hart en nieren. Bij 
een volgende ontmoeting ontving hij mij in zijn villa 'Baenseiri aan de 
Harlingerstraatweg en ging het minder vormelijk toe. Boeles was een uiterst 
scherpzinnig man en kon met huiveringwekkend sarcastische opmerkingen 
uit de hoek komen maar bedoelde het niet zo kwaad. 

Een ander fenomeen dat zich tijdens mijn verkenningen aandiende was 
dat der talrijke verlaten kerkhofjes in de 'Wouden', de deels met knipkleidek 
overslibde veengebieden tussen het terpenlandschap en de zandgronden. 
Ook daarover bestond nog geen 'communis opinio' maar het werd mij 
allengs duidelijk dat het hier grootschalige veenontginningen betrof uit de 
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elfde en twaalfde eeuw met het karakter van langgerekte, langs een kreek, 
riviertje of gegraven wetering, veelal Wymerts geheten, aangelegd. Op zeker 
moment hadden de bewoners zich genoodzaakt gezien hun streekdorpen 
binnen het stramien der kavelsloten over een bepaalde afstand op te schui
ven waardoor de oorspronkelijke kerken en kerkhoven excentrisch kwamen 
te liggen en uiteindelijk verlaten werden. De oorzaak school in klink van het 
veen ten gevolge van de ontwatering waardoor het oppervlak van weiden en 
hooilanden de grondwaterspiegel overschreed. Daarbij kwam nog dat de 
eerste zeeweringen de vloedhoogten opstuwde en de mondingen der veenri-
viertjes dichtslibden. Indien uitwijkmogelijkheden ontbraken moesten hele 
kerspels worden opgegeven en restten er nog slechts hooilanden die bij het 
territoir van aangrenzende dorpen werden gevoegd. De onbruikbaarheid 
van uitgestrekte landerijen leidde er tevens toe dat deze werden verkocht 
aan moerdelvers ter bereiding van Fries zout. Hierdoor ontstonden talloze 
meren, poelen plassen welke de middeleeuwse verkavelingssystemen door
breken. Hydroniemen als Zoutpoel, Zoutpotten, Brandemeer en dergelijke 
hebben de herinnering aan deze ingrijpende erosie bewaard. Medemblik, 
Staveren en Utrecht bezaten eenmaal belangrijke zoutmarkten welke hun 
hoogtepunt bereikten in de twaalfde eeuw. 

De met sagen omweven zogenaamde Gravinnewegen, Konrebberswegen 
en Radbodsdijken in het moerassige achterland van de terpengebieden 
zowel als de geestgronden, voorkomende in de kuststreken van het ganse 
'Fresia Magna' tussen Zwin en Wezer, prikkelden de verbeelding en vroegen 
al evenzeer om een verklaring. Het bleek hier 'natuurdijken' te betreffen, met 
zware zeeklei opgevulde rivierbeddingen welke ten gevolge van het inklinken 
van de omringende venen als bochtige kleiruggen boven het maaiveld waren 
gaan uitsteken. De omwonenden benutten deze kleibanen als wegen en schre
ven de aanleg toe aan de in 719 gestorven Friese koning Radbod alias Red
bad op grond van een sage over Radbod's dood, vervat in de eenmaal in de 
Friese kuststreken alom verbreide en omstreeks het jaar 800 geschreven Vita 
Wulframni, welke tevens de mislukte doop van Radbod verhaalt. Op dezelfde 
gronden werden oude dijken of dijklegers, waarvan de functie in vergetel
heid was geraakt, op het conto van deze Friese vorst geschreven. Daarnaast 
vindt men wel eens de naam 'Radbods Hemelrijk' aan een moeras gehecht 
waarin volgens de Vita Wulframni het marmeren paleis was weggezonken 
dat de duivel aan de koning had beloofd indien hij het geloof van zijn voor
zaten trouw bleef. 

Het moge duidelijk zijn hoezeer mijn verkenningen in de jaren 1943 tot 
1945 leidden tot het herleven der belangstelling voor de terpencultuur en 
nieuwe inzichten zich baan braken en mij persoonlijk in een geheel andere 
richting stuwden dan ik ooit had kunnen bevroeden. 

CN^ 
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Ofschoon ik door het samenstellen van het terpenrapport goed thuis was ge
raakt in de noordelijke museumwereld had ik mij in het minst niet bekommerd 
om het Fries Scheepvaart Museum, temeer daar dit geen enkele toekomst 
meer scheen te hebben. Daar zou evenwel onverwachts verandering in treden. 

Op 24 april 1945 overleed mijn oudtante leitje ten Cate-Halbertsma, bijna 
90 jaar oud en gewoond hebbende in het statige herenhuis Kleinzand 12 te 
Sneek. Op vrij jonge leeftijd weduwe geworden was zij in 1913 naar vermeld 
pand verhuisd teneinde naast haar jongste broeder Herrius, mijn grootvader, 
te kunnen wonen die het monumentale grachtenhuis Kleinzand 10 betrok
ken had na het overlijden van zijn ouders. Tante was mensenschuw en waag
de zich slechts in de avondschemer buiten, vergezeld van haar huishoudster. 

Mijn vader had de beschermende rol van mijn grootvader overgenomen, al 
woonden wij niet naast haar huis en grensde onze tuin aan de achterzijde van 
de hare. Beide tuinen werden overschaduwd door twee majestueuze bruine 
beuken en de tussenliggende schutting vormde voor mij en mijn broeders 
nauwelijks een hindernis om tante's erf te betreden. Zij hield van kinderen en 
wij waren er altijd welkom. Het door haar zuinig bewaarde speelgoed en de 
grappige kinderboeken van haar eigen kroost waren een trekpleister. Het huis 
zelf ademde een bijzondere sfeer alsof de tijd er had stilgestaan, waarin het 
staande horloge op gezette tijden zijn getinkel in de hal liet weerklinken. 

Ontruiming en verkoop van het sterfhuis waren onafwendbaar, waar ik 
moeilijk vrede mee kon hebben omdat het geheel mij zo dierbaar was. 
Ineens flitste het door mij heen - als wij daar nu eens het Fries Scheepvaart 
Museum in onder brachten? 

De erfgenamen voelden alles voor deze bestemming en namen genoe
gen met een bescheiden verkoopprijs onder verstrekking van een volledige 
hypotheek tegen gunstige voorwaarden. Het zittende museumbestuur acht
te het pand evenwel ongeschikt en maakte plaats voor een nieuw bestuur ad 
interim waarvan ik het secretariaat op mij nam en een oom het voorzitter
schap. De overdracht van het pand aan de Vereniging Fries Scheepvaart 
Museum kreeg nu gestalte en na de verkiezing van een definitief bestuur 
kon de koop- en hypotheekacte worden getekend. Zelf wisselde ik mijn tij
delijke functie als secretaris in voor die van honorair conservator, welke ik 
tot aan de benoeming van Sytse ten Hoeve als directeur in 1976 con amore 
heb waargenomen. Ik had mij niet afgevraagd of ik dit conservatorschap wel 
aan zou kunnen - het sprak voor mij al even vanzelf als de aankoop en 
inrichting van Kleinzand 12 en weerspiegelde de gedrevenheid zowel als het 
zelfvertrouwen van een nog jeugdig man. Achteraf bezien heb ik dan ook 
alle begrip voor het bestuur dat in 1945 de pijp aan Maarten gaf en de ver
antwoording op zulk een smalle basis niet op zich wenste te nemen. Het liet 
zich bovendien de beoordeling 'pijpenla' ontvallen voor de nieuwe behui
zing en een afgang, vergeleken bij het weeshuis dat het museum in 1940 had 
moeten ontruimen. 
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Door vele museumvrienden geholpen, richtte ik Kleinzand 12 tot muse
um in waarbij ik de oorspronkelijke indeling zo veel mogelijk poogde te ont
zien. Op Hardzeildag 1946 kon het museum worden heropend. 

Als nieuwbakken conservator had ik mij veel moeite getroost de in 1940 
teruggegeven bruiklenen wederom in beheer te krijgen en zodoende kwam 
ik voor het eerst in aanraking met Ottema. Hij reageerde zeer enthousiast en 
breidde zijn reeks bruiklenen uit met maritieme schilderijen en gedenkpen
ningen, Staffordshire-creamwork met scheepsvoorstellingen, door Friese zee
varenden meegebracht, in Friesland geslagen Brunonenmuntjes, een teak
houten VOC-kist, een Friese keeft, zilveren cargadoorslepels uit Baltische ha
vensteden, zakzonnewijzers en kompasjes, roerversieringen etc. waardoor de 
collectie, welke ten opzichte van de tentoonstelling van 1938 onvermijdelijk 
de nodige veren had laten vallen, aanzienlijk meer 'body' kreeg. 

Het nieuwe onderkomen bood, evenals in het weeshuis, tevens ruimte 
voor een Sneker Oudheidkamer waarin bijzonder aardige topografische schil
derijen, kaarten en prenten getoond werden, en ook gevelstenen, beschilder
de behangsels, betimmeringen en dergelijke. Tevens bodemvondsten uit 
Sneek en haar regio en dat waren er nogal wat, aanvangende met terpenaar
dewerk uit het begin van onze jaartelling. Daar sloot Ottema op aan met nog 
een nieuw omvangrijk bruikleen dat belangrijke gevolgen zou hebben. 

Mijn escapades op het terrein van het terpenonderzoek waren Ottema 
niet ontgaan en uit dien hoofde stelde hij mij voor het Fries Scheepvaart 
Museum tevens een omvangrijke collectie terpvondsten in bruikleen te geven, 
in haar geheel afkomstig uit één terp, te weten de zogenaamde Swanneterp, 
niet ver van Deinum gelegen. Ottema had deze terp aangekocht om aldus in 
het bezit te komen van álle, bij afgraving te voorschijn komende oudheden en 
daarmee een bijdrage te leveren aan de kennis van de terpencultuur. Een der
gelijke methode van terpenonderzoek was tot dusverre nergens verwezenlijkt, 
al was het natuurlijk nog beter geweest indien de afgraving volgens de archeo
logische regelen van kunst had plaatsgevonden maar om mij onbekende rede
nen had de Vereniging voor Terpenonderzoek, in 1916 door Van Giffen in het 
leven geroepen, de boot gemist. Hoe het zij, de Swanneterp werd in 1922-1923 
tot de 'zool' afgegraven en leverde manden vol potten, potscherven, dieren-
botten etc. op benevens de aarden blaaspijp van een metaaloven op. Indertijd 
had Ottema deze omvangrijke buit al eens aangeboden aan het Fries Museum, 
op voorwaarde dat deze in haar geheel en afzonderlijk zou exposeren. Aan 
deze voorwaarde kon, of wenste, conservator Boeles echter niet te voldoen 
zodat de hele partij in Ottema's magazijnen was opgeslagen. 

Nu viel deze verzameling terpvondsten wel héél ver buiten het bestek van 
het Fries Scheepvaart Museum. Anderzijds maakte de Sneker Oudheidkamer 
als inpandig annex van dit museum deel uit en stond daar reeds een niet 
onaanzienlijke verzameling bodemvondsten opgesteld, waarvan de oudste 
grote verwantschap vertoonden met een bepaalde categorie uit het Swan-



136 H. HALBERTSMA 

neterpster materiaal. Het zou, afgezien daarvan, ook te betreuren zijn indien 
de Swanneterpster verzameling tot in lengte van dagen opgeborgen zou blij
ven zodat ik Ottema's aanbod aanvaardde. Hij zou het echter zeer op prijs 
stellen indien ik de collectie wilde beschrijven en publiceren, hetgeen ik 
deed in een der Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek, ver
schenen in 1950. Ik voegde daar een beschouwing over de ouderdom van het 
zogenaamde streepband-aardewerk aan toe, een over de Friese kuststreken 
wijd verbreid type aardewerk, door Boeles zeer terecht als het gidsfossiel van 
de Friese terpencultuur aangemerkt en enerzijds reikende tot over de Oude 
Rijn, anderzijds tot aan de Eems, met inbegrip van het voormalige merenge
bied dat naderhand aan de Zuiderzee ten offer zou vallen. 

Tot dusverre had men dit aardewerk slechts globaal kunnen dateren - ver
moedelijk 200 vóór tot 200 na het begin der jaartelling. Toen ik in 1947 als 
assistent van Van Giffen deelnam aan de opgravingen van de Romeinse vloot-
basis Fectio, het huidige Vechten, waar de veldheer Drusus een kanaal had 
laten graven ter verbinding van de Oude Rijn met de Utrechtse Vecht, trof ik 
in een afvalkuil enige randscherven van Fries streepband-aardewerk, teza
men met fragmenten van in Arezzo vervaardigde 'terra sigillata' uit de rege
ringsperiode van keizer Tiberius (14-27 na Chr.), welk bijzonder fraai aarde
werk met de Romeinse legers zijn weg uit Italië naar de Rijndelta gevonden 
had. Het contemporaine streepband-aardewerk zal in Fectio zijn beland met 
Friese kooplieden dan wel Friese hulptroepen - 'auxilia' -, in Romeinse dienst 
getreden of Friese loodsen, door de Romeinen in dienst genomen teneinde 
hun expeditielegers door het doolhof van de Friese meren, rivieren, kreken en 
wadgeulen naar de mondingen van Eems, Wezer en Elbe te leiden. 

Sinds de Midden-Romeinse Keizertijd evolueerde het streepband-aarde
werk weer in andere typen terwijl het streepband-aardewerk op zijn beurt 
weer stoelde op het zogenaamde geometrisch-versierde aardewerk. Deze ver
siering bestaat uit dambord-achtige, met schelpgruis opgevulde patronen, 
ingekerfd in spiegelglad gepolijste, zwartgebrande en elegant gevormde potten 
welke de indruk wekken nabootsingen te zijn van bronzen vaatwerk, kenmer
kend voor de Midden-Europese Hallstatt-cultuur. Veruit de meeste voorbeel
den van dit zeer opmerkelijke aardewerk zijn afkomstig uit het terpengebied 
rondom Wommels in Westergo met uitlopers naar Oostergo en het hart van 
West-Friesland alsmede Noord Drente, zoals de omgeving van Ruinen. Deze 
cultuur gaat gepaard met het gebruik van vuurstenen sikkels welke vermoe
delijk voor het lossnijden van zoden werden gebruikt en niet voor het oogsten 
van granen aangezien graanbouw op de kwelders amper mogelijk was en vee
teelt het voornaamste middel van bestaan vormde. Opmerkelijk is niet min
der het handhaven van het zeer oude gebruik om de doden in hurk- of slaap
houding te begraven dat elders al sinds de Bronstijd was vervangen door 
lijkverbranding. Het isolement der kwelderbewoners zal hieraan debet ge
weest zijn. 
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Het voorkomen van Arretijnse 'terra sigillata' is voor het overige in de 
Rijndelta beperkt gebleven tot de Romeinse castella en de omgeving daar
van, in tegenstelling tot de latere Gallo-Romeinse sigillata, welke ook in de 
Swanneterp niet ontbrak. 

In 1951 verscheen de belangrijk uitgebreide tweede druk van Boeles' 
Friesland tot de elfde eeuw, waarvan de eerste versie ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van het Fries Genootschap in 1927 ter wereld gekomen was. 
Boeles achtte deze prestatie gerede aanleiding zowel afscheid te nemen als 
bestuurslid van het Genootschap als honorair conservator der Archeolo
gische Afdeling van het Fries Museum. In 1950 had het bestuur al zijn ge
dachten laten gaan over de opvolging van Boeles als bestuurslid, bij voorkeur 
iemand met enige kennis van archeologie waarbij de keus op mij viel. Het 
conservatorschap zou voorshands vacant blijven aangezien Boeles deze functie 
belangeloos had waargenomen en het Genootschap niet over voldoende in
komsten beschikte om een bezoldigd opvolger van Boeles aan te kunnen 
stellen. Eerst ettelijke jaren later werd een oplossing gevonden door het schep
pen van een deeltijd-functie in samenwerking met het Biologisch Archeo
logisch Instituut der rijkuniversiteit te Groningen in de persoon van Gerrit 
Elzinga. 

Zodoende heb ik Boeles nog enige tijd als bestuurslid van het Fries Ge
nootschap meegemaakt en was tevens zo fortuinlijk nog twee andere verte
genwoordigers van de oude garde hun termijn te zien uitzitten - Ottema en 
de voorzitter, Mr. P.A.V Baron van Harinxma thoe Slooten, gewezen Com
missaris der Koningin in Friesland. 

De bestuursvergaderingen werden om de twee maanden op woensdag
middag gehouden in de eetkamer van het Van Eysingahuis waarin het Fries 
Museum sinds 1877 was gevestigd. Het Fries Genootschap was indertijd zo 
verstandig geweest dit statige pand met zijn Lodewijk XVI- en Empire-interi-
eurs geheel intact te laten, zodat het op zichzelf al een bezienswaardigheid 
was, en nog altijd is. 

Van Harinxma, een martiale figuur met een natuurlijk overwicht op zijn 
omgeving en met veel humor gezegend, leidde de vergaderingen op een even 
vlotte als aangename manier zodat ik niet graag een bijeenkomst miste. In 
1949 had ik mijn assistentschap bij Van Giffen in Groningen verwisseld voor 
een conservatorschap bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon
derzoek welke dienst in 1947 was ingesteld en in 1949 als domicilie het voor
malige klooster Marienhof te Amersfoort kreeg aangewezen. Uiteraard verge
makkelijkte de verhuizing van Groningen naar Amersfoort het waarnemen van 
mijn honoraire functies in Leeuwarden en Sneek niet, al verkeerde ik ook 
ambtshalve nogal eens in het Noorden des lands in verband met opgravingen. 

Op een van deze bestuursvergaderingen zagen de bestuursleden bij het 
binnentreden een partijtje antiek Chinees porselein op tafel staan. Ieder ver
onderstelde dat het hier een juist afgeleverd legaat betrof dan wel een schen-
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king maar dat bleek niet het geval te zijn. Nadat de thee was opgediend ver
zocht Van Harinxma de bode Jacob Hofstra - vaste procedure - de directeur, 
dr A. Wassenbergh, te ontbieden. Deze deelde mede te zijn benaderd door 
iemand die een Romeins olielampje te koop aanbood, gevonden in Gaas-
terland. Omdat het voorwerp puntgaaf was en dergelijke lampjes in Fries
land hóógst zelden gevonden worden - het Fries Museum bezat slechts frag
menten van twee exemplaren - had de aanbieder een hoge prijs gevraagd. 
Hij was echter bereid het museum tegemoet te komen door ook genoegen te 
nemen met antiek porselein, waarvan het museum rijk was voorzien. Met 
het oog daarop had Wassenbergh de op tafel staande partij uit het depot 
gesprokkeld en stelde voor het lampje daarvoor te ruilen. 

De voorzitter polste de bestuursleden op het rijtje af, te beginnen met 
Ottema. Met kennersblik monsterde deze het porselein en stelde vast dat er 
'voor een heel kaptaal' op tafel stond en de voorgestelde ruil wel wat over
dreven. Boeles had onze gelederen reeds verlaten zodat de voorzitter zich tot 
mij richtte met de vraag: 'En wat seit onze argeolooch d'r fan?' Van Harinxma 
was namelijk gewoon 'en petit comité' onbekommerd Stadsfries te spreken, 
en wel de variant welke tot diep in de vorige eeuw de omgangstaal was bij de 
Friese adel, zowel in Leeuwarden als op het Friese platteland. Bedoelde 
variant gold in Friesland als chique en week in allerhande nuances af van het 
gebruikelijke Stadsfries zoals ik in Sneek steeds gewend was te spreken zodat 
de verschillen mij onmiddellijk opvielen. Nu was mij in 1949 een Italiaanse 
studiebeurs toegekend welke mij in staat had gesteld in vermeld jaar vier 
maanden lang in Florence en Rome te verblijven teneinde diverse Etruski-
sche collecties te bestuderen. Dank zij de hierbij opgedane ervaring werd 
mijn wantrouwen over de echtheid van het lampje opgewekt. Het stond mij 
echter tegen Wassenbergh meteen een figuur te laten slaan en ik stelde voor 
een 'second opinion' te vragen van een ter zake uiterst bevoegde kenner in 
de persoon van prof. H. Brunsting te Leiden. Aldus werd besloten. Op de vol
gende vergadering werd het oordeel van Brunsting voorgelezen - hoogst 
waarschijnlijk Romeins reissouvenir. Het porselein ging de winterslaap in het 
magazijn weer in. Maar wie is onfeilbaar? Zelfs Homerus sliep wel eens vol
gens de Ouden. Zo kocht het Fries Museum op voorstel van Boeles in 1948 de 
zogenaamde Vikingschat van Winsum aan, bestaande uit zeven zilveren 
voorwerpen waaronder drie zogenaamde Thor-hamertjes, welke schat de 
Noormannen in de terp van Bruggeburen bij Winsum zouden hebben ach
tergelaten. Boeles beeldde de vondst af en besprak deze in de tweede druk 
van zijn befaamde boek maar had dat beter kunnen nalaten, omdat de schat 
net zo vals was als Thet Ora Linda Bok. In geen van beide gevallen was ook 
geldelijk gewin het doel geweest maar 'nocht oan ûnnocht' en werd het mys
terie van de 'Urhebers' nimmer ontraadseld, al waren er vermoedens. 

Iedere oudheidkundige of kunstkenner dient voor het overige op zijn 'qui 
vive' [te] blijven voor vervalsingen maar de kans daarop verhoogt ook weer 
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de charme van het vak. Ottema had een goede 'feeling' voor dergelijke zaken 
maar of ook hij nimmer te pakken werd genomen? 

In weerwil van Ottema's faam als porseleinkenner en autoriteit op het 
gebied van de volkskunst leefde hij vrij eenzaam en had er behoefte aan van 
gedachten te wisselen met gelijkgestemden uit de kringen van andere verza
melaars, de museumwereld, antiquairs en het kunstveilingwezen maar dan 
was men in Leeuwarden spoedig uitgepraat. De bestuursvergaderingen van 
het Fries Museum boden hem dan ook een verzetje zodat hij die zelden ver
zuimde. Hij stelde zich daarbij evenwel zeer bescheiden op maar als hij iets 
te berde bracht sneed dat hout zodat zijn oordeel zwaar woog. 

Nu en dan bracht hij ook presentjes mee voor het museum, zij het steeds 
in de vorm van bruiklenen. Zijn verzamelwoede hield met het klimmen der 
jaren onverminderd aan. De voldoening over pas verworven aanwinsten wil
de hij graag met ons delen en dan was Ottema op zijn best, ook maar even in 
het middelpunt te staan van een kleine kring van belangstellenden die zijn 
kennis en inzichten op de juiste waarde wisten te schatten. Het kon echter 
ook wel eens verkeerd lopen. 

Op een keer zette Ottema voor zich een in slordig verfrommeld pakpa
pier gewikkeld voorwerp voor zich op tafel dat een bronzen kandelaar bleek 
te zijn van Romaans type in de gedaante van een fabeldier - ik meen dat het 
een basilisk voorstelde. Het toonde wel enige verwantschap met de bronzen 
aquamanile in de vorm van een leeuw, gevonden bij de aanleg van de Alge
mene Begraafplaats in 1822 te Sneek toen de terp waarop eenmaal de Johan-
nieter commanderij St. Jansberg had gestaan werd geëgaliseerd. Deze op
merkelijke vondst was in 1830 aan het Fries Genootschap afgestaan. 

Ottema had zich voorgesteld tijdens de rondvraag een kleine toelichting 
te geven op zijn jongste aanwinst, waarna hij het zonder twijfel aan Was-
senbergh als bruikleen zou hebben overhandigd, maar deze keek meteen al 
zo bedenkelijk naar het bronsje dat Ottema in zijn discours bleef steken en 
wij onkundig bleven van de pedigree. Ik was te beduusd om de impasse te 
doorbreken en Ottema te verzoeken zijn betoog te hervatten, waar ik achter
af duchtig spijt van heb gehad. Ik heb het niet eens in handen gehad, want 
Ottema voelde zich zo van zijn stuk gebracht dat hij de kandelaar meteen 
weer inpakte met de woorden: As de heren d'r zo over denke nim ik 't mar 
weer met', stond op en keerde huiswaarts, met het pakje onder zijn arm. Ik 
heb het voorwerp nimmer weer gezien en wij zullen nooit meer kunnen uit
maken wie er gelijk had - Ottema of Wassenbergh. Ik had wel met Ottema te 
doen en achteraf bezien had ik hem naar huis moeten vergezellen in plaats 
van hem als een geslagen hond zijns weegs te laten gaan maar daar was ik te 
'bleu' voor. Deze afgang had Ottema waarlijk niet aan het Genootschap ver
diend en het knaagde dan ook aan mij. 

In 1954 nam Ottema's vitaliteit merkbaar af en werd hij tobberig. Hij 
vroeg zich af of hij er niet verstandiger aan had gedaan zijn aandacht en 
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geldmiddelen geheel te concentreren op antiek porselein in plaats van zijn 
talenten te versnipperen over duizend en één onderwerpen en tegen het 
eind van zijn arbeidzame leven aan te kijken tegen her en der opgeslagen 
antiquiteiten of curiosa waarvan in vele gevallen hij nog slechts de herkomst 
of achtergrond wist. Alsnog had hij er zich toe gezet over alles en nog wat 
memories te schrijven, vaak heel interessant maar te hooi en te gras zodat 
een vriendenhand nodig zou zijn deze aantekeningen te bewerken tot een 
voor de druk geschikt samenstel. Ottema besefte maar al te goed dat zijn 
afnemende krachten een beletsel vormden om nog tot iets voldragends te 
kunnen komen en verviel tot melancholie. Gaandeweg was ik op steeds ver
trouwelijker voet met hem komen te staan en zocht hem nu en dan eens op 
in zijn bovenhuis aan de Prins Hendrikstraat - een vrij sombere bedoening, 
al had hij zijn bibliotheek en archief keurig op orde en zag alles er zeer ver
zorgd uit. Ik probeerde hem wat op te beuren door mededelingen te doen 
over opgravingen, de gang van zaken in het museum te Sneek, bezoeken aan 
musea, kijkdagen en antiekveilingen etc. Ik had mij er steeds over verwon
derd dat hij nimmer had getaald naar een monumentaal woonhuis in 
Leeuwarden of in de naaste omgeving dat hij stijlvol zou inrichten. Hij bezat 
daartoe hij toch alle mogelijkheden. In dit verband wees ik op het hem toe
behorende Coulonhuis aan de Doelestraat waarin de in 1938 opgerichte 
Fryske Akademy een voorlopig onderkomen gevonden had maar voor welke 
instelling de nog aanwezige, oorspronkelijke betimmeringen in de Daniël 
Marot-stijl eerder als hinderlijk werden ondervonden dan inspirerend. Als hij 
evenwel op zijn leeftijd niet aan omvangrijke verhuizingen kon beginnen 
zou het wellicht te overwegen zijn van het Coulonhuis een dépendance van 
het Princessehof te maken waarin tal van zijn, nog niet elders ondergebrach
te meubelen, schilderijen, bepaalde categorieën ceramiek, wapens, gevelste
nen etc. een passende omlijsting konden vinden. 

Even klaarde het gezicht van Ottema op maar hij liet er een diepe zucht 
op volgen - 'Je hebt gelijk maar je komt te laat, ik kán niet meer'. Het zou ons 
laatste gesprek zijn. Eind december 1954 openbaarde zich bij mij een ernsti
ge longaandoening waarvan ik weliswaar geheel genas maar welke mij ruim 
een halfjaar thuis hield. Ottema was intussen in het ziekenhuis opgenomen 
en zou daar ook overlijden. Het tekent zijn lichamelijke zowel als geestelijke 
afgang dat hij per advertentie in de Leeuwarder Courant bekend liet maken 
dat hij gaarne bezoek zou ontvangen - bezoek dat uitbleef. 

Wegens mijn ziekte was ik onkundig van Ottema's tragisch levenseinde 
maar had afgezien daarvan toch geen afscheid van hem kunnen nemen. 
Ambtelijk bestond er evenmin enige aanleiding mij achteraf te betrekken in 
het afstoten van de schier ontelbare realia welke in Ottema's depots werden 
aangetroffen welke Ottema's opvolgers in rechten het beste maar meenden te 
kunnen laten veilen, al had ik hun wellicht van dienst kunnen zijn met mijn 
kennis van zo menig object waarvan Ottema mij voor en na de herkomst en 
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lotgevallen had verteld maar nu als onbeschreven bladen de meest biedende 
op een Amsterdamse veiling te koop werden aangeboden. Is hier en daar wat 
ál te voortvarend gehandeld? Anderzijds dien ik er als toenmalig conservator 
van het Fries Scheepvaart Museum er op te wijzen dat de Ottema Kingma-
stichting zich alle moeite getroost heeft uit de baaierd van al die depots in 
het daglicht getreden zaken alles te sorteren wat in aanmerking kwam voor 
Sneek, en daar bevonden zich toch nog bijzonder aardige aanwinsten onder 
welke blijkbaar aan het geheugen van Ottema waren ontsnapt. In latere jaren 
zou de Ottema Kingma-stichting het Fries Scheepvaart Museum nog menig 
maal aan zich verplichten door de aankoop van topstukken welke Sneek ver
volgens in bruikleen mocht ontvangen en waarvan een kleine keuze op deze 
tentoonstelling te bewonderen valt. 

Het is niet mijn taak bij deze gelegenheid de verdiensten van Ottema nog 
eens breed uit te meten - deze tentoonstelling spreekt al voor zich. Wél hoop 
ik U een beeld te hebben kunnen schetsen van Ottema als mens, zoals hij op 
mij is overgekomen. Maar al te zeer ben ik mij er van bewust dat ik slechts 
enkele van zijn facetten heb kunnen belichten maar 'nim it foar ljeaf', zo 
gemakkelijk liet Ottema zich nu eenmaal ook niet doorgronden. Des te wel
sprekender is gelukkig zijn nalatenschap. 

ô > 
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Over Nanne Ottema 
Helaas is het privéarchief van Nanne Ottema niet bewaard gebleven. Daar
door zijn wij over het leven van deze voor het Friese erfgoed zo belangrijke 
verzamelaar jammergenoeg slecht ingelicht en afhankelijk van de herinne
ringen van derden, zoals hier Dr. Herre Halbertsma. 

Onlangs besloot het bestuur van de Ottema Kingma-stichting daarom 
om door middel van interviews met tijdgenoten onze kennis van het leven 
van Ottema te vermeerderen. In dit kader roepen wij de lezers van De Vrije 
Fries op om aan dit project medewerking te verlenen. Dat kan door op schrift 
gebrachte herinneringen in te zenden. Het is ook mogelijk, dat men zich een 
interview laat afnemen. 

Contactadres: 
Drs. Goffe Jensma 

Schoolstraat 2 
9771BKSauwerd 

050-3061779 
goffe.jensma@planet.nl 
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'Gespecificeerde burgeren ende inwonende 
personen der stadt Leeuwarden' 

Een gedwongen lening uit 1577 

ONNO HELLINGA 

'Ende zoo de Gedeputeerde Staten dagelijcx oock van verscheyden persoonen aenge-
sproken ende gemolesteert worden om betalinghe van 't verschot; bij henluyden ten 
tijde der gevanckenisse des heeren van Bely, als de Walsche soldaten hier te lande 
weesende, utgecoft worden ut deese landen te vertrecken, tot 's landts dienste ver-
streckt; zal mijnheeren Staten believen op de gheheele betalinghe van 'tzelvighe ver
schot alsulcke ordre te stellen, gelijck zij tot minste quetsinge der goede ingesetenen 
bevynden zullen oorbaerlijcxt te wezen'. 
Landdagpunten, ingediend door Gedeputeerde Staten op de landdag van 14 maart 
1598 te Leeuwarden.1 

Op het Ryksargyfyn Fryslân wordt een naamlijst bewaard van 300 burgers en 
ingezetenen van Leeuwarden, aan wie in het voorjaar van 1577 een gedwon
gen lening van gemiddeld 150 gulden werd opgelegd.2 De Friese overheid 
verkeerde toen in acute geldnood en zag geen andere uitweg dan in totaal 
duizend ingezetenen tot een dergelijke heffing te verplichten.3 Het was aan 
de grietenijen en steden, waarover deze duizend ingezetenen werden onder
verdeeld, om ervoor te zorgen dat de bijbehorende geldbedragen inderdaad 
werden opgebracht. Vermoedelijk hebben de grietenijen hun aandeel over 
de floreenrente omgeslagen. Ten aanzien van de steden staat alleen voor 
Leeuwarden vast dat er een beroep op particuliere kapitaalkrachtigen werd 
gedaan, getuige de onderhavige naamlijst, waarop tevens de hoogte van 
ieders heffing staat vermeld. Daarop ontmoeten we de namen van de gegoe
de burgerij, de geestelijkheid, de raadsheren van het Hof met hun suppoos
ten, de advocatuur, weduwen van raadsheren en de adel. 
Deze naamlijst wordt hier uitgegeven, samen met de lijst van grietenijen en 
steden en hun onderlinge verdeling in aantallen van die duizend ingezetenen. 
Omdat de ingezetenen enerzijds en de grietenijen en steden anderzijds toch 
in redelijke mate naar draagkracht aangeslagen zullen zijn, geven deze lijsten 
ons een beeld van de economische krachtsverhoudingen binnen Friesland 
en krijgen we inzicht in de samenstelling en onderlinge rijkdom van de ver
schillende Leeuwarder elites. De naamlijst is daarom een aardige aanvulling 
op de registers van de personele impositie uit 1578, die van zeventien griete
nijen en acht steden bewaard zijn gebleven maar niet van Leeuwarden.4 

DE VRIJE FRIES 80 (2000) 143-166 
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De aanleiding 

In 1576 nam de Nederlandse Opstand een nieuwe keer. Na het bankroet van 
koning Filips II van Spanje en het overlijden van landvoogd Requesens had
den de Spaanse troepen alle vertrouwen in een voorspoedige betaling van 
hun achterstallige soldij verloren. Zij sloegen aan het muiten en richtten in 
Antwerpen een ongekende slachting aan: de Spaanse Furie. Intussen was het 
Brusselse machtsvacuüm opgevuld door de Staten-Generaal, die terstond 
onderhandelingen aanknoopten met de opstandelingen in Holland en 
Zeeland, in november dat jaar resulterend in een buiten de koning om geslo
ten vrede: de Pacificatie van Gent. De Nederlanden vormden nu één front 
tegen Filips II, die alleen in Luxemburg nog de beschikking over een machts
basis had. Naast opschorting van de ketterplakkaten en afkondiging van een 
algemene amnestie werd besloten tot het gezamenlijk verdrijven van de 
Spaanse troepen uit de Nederlanden. Friesland dat met andere perifere 
gewesten niet bij de onderhandelingen te Gent betrokken was geweest, sloot 
zich twee maanden later bij de 'Gentse Bevrediging' aan en schaarde zich zo 
in januari 1577 weer aan de zijde van de Opstand. Want de oorlog tegen 
Spanje, die meer en meer het karakter van een onafhankelijkheidsstrijd 
begon te krijgen, ging gewoon door. 
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Eerste blad van het tweede katern van de hand van Matthijs Heijmans, substituut-griffier van het 

Hof van Friesland, die zelf als tweede op de lijst staat genoteerd (in zijn hoedanigheid van rentmees

ter van het kapittel van het bisdom). 
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In Friesland werd het nu zaak zich van de muitzieke Spaanse garnizoenen 
te ontdoen, die gezamenlijk uit een acht à 900 Walen en 400 Laagduitsers 
bestonden.5 Ze waren gelegerd op de blokhuizen van Leeuwarden, Harlingen 
en Stavoren en in de schansen bij Oostmahorn en Lemmer. Voorheen stonden 
zij onder direct bevel van stadhouder Caspar de Robles, maar deze was met 
zijn getrouwen door eigen soldaten gevangengenomen en op financieel voor
delige voorwaarden aan de Staten uitgeleverd. Ook in Friesland hadden de sol
daten, nu ondergeschikt aan zelfgekozen hoofdmannen, nog veel achterstalli
ge soldij tegoed, in totaal 230.000 gulden. Niet dat ze ongenegen waren zich af 
te laten danken, maar ze stonden op uitbetaling van het volle pond. En zolang 
dat niet gebeurd was vormden ze een constant gevaar. In Groningen waar men 
in hetzelfde schuitje zat, werden te zelfder tijd de burgers voortdurend lastig 
gevallen door om geld roepende en met plundering dreigende soldaten.6 In 
Leeuwarden zal de situatie niet minder beangstigend zijn geweest. De Spaanse 
Furie lag nog vers in ieders geheugen, zo de laatste details van de volle aard en 
omvang ervan al in het Noorden waren doorgedrongen. De Staten van 
Friesland, die de toestand beschreven als 'uitterste nood ende apparente 
inconveniënten airede voorsynde',7 peinsden er evenwel niet over om al het 
voor de afdanking benodigde geld op tafel te leggen; verder dan 100.000 gul
den wilden ze niet gaan en zelfs daar ontstonden problemen over. 

Vanouds vormde de floreenrente de belangrijkste pijler binnen het Friese 
belastingstelsel, maar deze grondbelasting drukte veel zwaarder op de lan
den dan op de steden. De Friese steden, met hoofdstad Leeuwarden voorop, 
kenden in de zestiende eeuw een bijzonder voorspoedige groei. Eerst in 1571 
hadden de fiscale overheidsmiddelen enige greep op deze rijkdom gekregen, 
toen de steden 10.000 gulden toezegden boven de 128.000 gulden die de 
Staten over de floreenrente hadden uitgeschreven om de watersnoodschade 
van de allerheiligenvloed te herstellen. Sindsdien betaalden de steden een 
toeslag van 10/128ste deel over de totale opbrengst van de floreenrente. En 
meer dan dat wensten zij dan ook niet bij te dragen aan de 100.000 gulden 
waarmee de afdanking van de Spaanse troepen mede gefinancierd zou wor
den. De landen vroegen om een verdeling van 80.000 tegen 20.000, maar de 
steden hielden vast aan hun verplichte aandeel van in dit geval ruim 7800 
gulden. Uiteindelijk boden de landen 85.000 en kwamen de steden hen tot 
10.000 tegemoet, maar dichter kwamen de partijen niet tot elkaar en de man
kerende 5000 gulden werd nimmer ingevorderd.8 

De heffing 

Zoals gezegd was er veel meer geld nodig om de garnizoenen tot de afmars te 
bewegen. Onder drukvan (de latere) graaf van Rennenberg, die aanvankelijk 
als een soort waarnemend stadhouder naar het Noorden was gestuurd, werd 
eerst in maart 1577 voor het resterende gedeelte een oplossing gevonden. 
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Besloten werd om aan particulieren een gedwongen lening van 150.000 gul
den op te leggen.9 Vijfhonderd plattelanders en evenveel stedelingen dien
den ieder gemiddeld honderd daalders voor te schieten, waarvoor zij 'brie
ven van verzekerheid' ontvingen met de toezegging dat het bedrag binnen 
een jaar met rente (7 %) gerestitueerd zou worden.10 Deze gelijke verdeling 
over stad en platteland was een overduidelijk compromis en vormde geens
zins een afspiegeling van de economische krachtsverhoudingen. Eerder kun
nen we stellen dat de angst voor muiterij in de steden het grootst was. Maar 
op het platteland had men evenzeer reden tot bezorgdheid. Het liet zich 
raden dat de losgeslagen soldaten de dorpen niet zouden ontzien. 

De beide vijfhonderdtallen werden omgeslagen over de respectieve grietenij
en en steden, die tevens verantwoordelijk werden gesteld voor de invordering 
van de aan hen toebedeelde heffing. Zo kreeg het kapitaalkrachtige Leeuwarden 
het bedrag van 45.000 gulden opgelegd, bijna een derde van het totaal en het 
equivalent van driehonderd particulieren, terwijl het straatarme Ængwirden 
met 300 gulden mocht volstaan. Desgewenst mocht de quote op andere wijze 
bijeen worden gebracht. Van Leeuwarderadeel en Weststellingwerf staat vast 
dat zij hun aandeel over de floreenrente omsloegen11 en gelet op de verdere 
geschiedenis lijkt deze gang van zaken ook voor de andere grietenijen de prak
tijk te hebben bepaald. Wat de steden aangaat weten we alleen van de Friese 
hoofdstad, dat zij de gedwongen lening volgens plan geplaatst heeft; over de 
resterende tien zijn geen concrete gegevens voorhanden. Door genoemde en 
tal van andere problemen duurde het tot begin juli eer de laatste Walen afge
dankt en vertrokken waren. Al met al heeft deze heffing slechts ten dele aan 
haar doel kunnen beantwoorden: voor de Laagduitsers, die ten plattelande in 
de schansen lagen, moest toen nog steeds een oplossing worden gevonden. 
Zij bliezen eerst in oktober 1577 de afmars, weliswaar met een goed deel van 
hun achterstallige soldij, maar naar de laatste termijnen konden ze fluiten.12 

De bron 

De hier uitgegeven bron, een lias, bestaat uit drie katernen en is geschreven 
door meerdere handen. Het eerste katern bevat de namen van de 'burgeren 
en inwonende personen' van Leeuwarden, die ik in het vervolg als de stede
lijke elite wil bestempelen; hoewel elite misschien iets te veel van het goede 
is: naast vier burgemeesters treffen we twee kramers aan, verder vier schoen
makers, een vleeshouwer, twee doctoren, een wever, vier brouwers, drie bak
kers, een smid, een houtkoper en een kistenmaker. Incidenteel kunnen in 
deze beroepsaanduidingen achternamen schuilgaan. Het gros van de bur
gers wordt alleen met voornaam en patroniem aangeduid. Voorts worden er 
veertien weduwen genoemd. In het tweede katern staan de namen opgete
kend van de 'geestelickheyt binnen Leeuwarden, den Hove van Vrieslandt, 
die suppoesten ende den adel sich binnen Leeuwarden mede onthoudende'. 
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Deze groep wordt voortaan de gewestelijke elite genoemd, omdat hun ver
blijf in de hoofdstad voornamelijk verband hield met hun carrière op gewes
telijk niveau in kerk, bestuur, rechtspraak en politiek. Het tweede katern 
bevat tevens, als apart ingelegd blad, de onderlinge verdeling van de vijfhon
derd stedelingen over de elf steden. 

In het laatste katern (eigenlijk drie losse bladen) staat de onderlinge verde
ling van de vijfhonderd plattelanders over de grietenijen opgesomd, die was 
vastgesteld door president Igram van Achelen, raadsheer Julius van Dekema 
en zes gecommitteerden van de landen. Ook staat in dit katern nogmaals de 
omslag van de vijfhonderd stedelingen vermeld. Aangezien de grietenijen (na
derhand) hun heffingen over de floreenrente omsloegen, zal de verdeling van 
de florenen in eerste instantie wel de basis hebben gevormd voor de omslag 
van de vijfhonderd plattelanders over de grietenijen. Maar wanneer we deze 
vergelijking maken, zien we dat het weinig draagkrachtige Zevenwouden en 
enkele vergelijkbare grietenijen in Oostergo als Smallingerland en Acht-
karspelen relatief het zwaarst werden belast.13 Enerzijds kan dit duiden op de 
toegenomen bedrijvigheid in deze regio als gevolg van verveningen en daar
mee gepaard gaande ontginningen. Anderzijds moeten we ons realiseren dat 
elke grietenij een grietman en een secretaris telde, die alleen al uit hoofde van 
hun functie tot de plattelandselite werden gerekend. Zo vertaalde de op zich 
bovenmatige heffing voor Ængwirden van 300 gulden zich in slechts twee per
sonen. Het is jammer dat we niet weten hoe het geld in deze grietenij is opge
bracht. De dorpsvolmachten hadden eenvoudig kunnen besluiten om de le
ning volgens plan te plaatsen, die dan ongetwijfeld op het conto van de grietman 
en secretaris zou zijn gekomen. In de overige grietenijen daarentegen zullen 
de volmachten juist voor een omslag over de floreenrente hebben gekozen, 
bevreesd als deze dorpsnotabelen geweest moeten zijn anders zelf de rekening 
gepresenteerd te krijgen. Om onbekende redenen werden er overigens geen 
500 maar 505 plattelanders omgeslagen (met een navenant hogere heffing). 

De lijst van de stedelijke elite werd op 16 maart 1577 opgesteld door de 
'borgemeesteren, schepens ende raden metten gesworen meente' van Leeuwar
den, met assistentie en op advies van de raadsheren Pieter Frittema en Focko 
Rommarts. Twee dagen later volgde de goedkeuring door het Hof van Fries
land. Op deze lijst worden 192 huishoudingen genoemd, die gezamenlijk 
voor 22.530 gulden werden aangeslagen. Dat is een gemiddelde heffing van 
bijna 120 gulden, terwijl de individuele bedragen uiteenliepen van 40 tot 500 
gulden. De gewestelijke elite werd verdeeld over 107 posten met een geza
menlijke aanslag van 25.525 gulden, dooreengenomen bijna 240 gulden; 
slechts negen burgers kwamen boven dit bedrag uit. De totale aanslag voor 
Leeuwarden bedroeg 48.055 gulden en dat was ruim drieduizend meer dan 
het opgelegde bedrag van 45.000. Evenals de landen hebben de steden dus 
ook een hoger bedrag voorgeschoten. Verder is het opvallend dat de heffin
gen van de beide elites elkaar niet veel ontlopen en dat ze beide meer dan de 
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helft van het beoogde bedrag hebben ingelegd. Zien we hier niet eenzelfde 
soort compromis voor ogen aftekenen als tussen de landen en steden werd 
besloten? Oftewel, zijn het Hof en de magistraat van Leeuwarden ook niet 
overeengekomen om de heffing in gelijke mate over de beide elites te verde
len? Het is zeer wel mogelijk. En hoewel de gemiddelde aanslag van de 
gewestelijke elite bijna twee maal zo hoog was als die van de stedelijke elite, 
kan alleen op grond van dat verschil dus niet geconcludeerd worden dat de 
ambtsdragers en edelen diengevolge een stuk welvarender waren dan de 
Leeuwarder burgerij. 

In totaal worden er geen 300 maar 299 huishoudingen vermeld. Of hier 
een telfout debet aan was of dat men het zo wel genoeg vond, valt moeilijk 
uit te maken. Ze zullen er niet op aangesproken zijn. Bovendien bevat de lijst 
meer namen, omdat onder de burgerij in twaalf gevallen sprake is van een 
samengestelde huishouding, veelal op een familieband berustend. Zo scho
ten 'Harmen Roeswinckels weduwe met haer swaeger Joost Veelkers' het 
hoogste bedrag van 500 gulden voor en woonden er enkelen samen met hun 
al dan niet met name genoemde moeder ('cum matre'), zoon ('cum filio') of 
een andere naaste. Niets wijst erop dat de stedelijke elite niet naar hun 
onderlinge draagkracht werd aangeslagen. 

Zoals gezegd passeren op de tweede lijst 107 namen van de geestelijk
heid, de raadsheren van het Hof met hun suppoosten, de advocatuur, wedu
wen van raadsheren en de adel de revue. Wanneer en door wie deze lijst is 
opgemaakt, blijkt niet. Onder de geestelijkheid, aangevoerd door de bisschop, 
zijn de twee commandeurs van De Friese huizen van de Duitse Orde opval
lende verschijningen. Heer Jiuo Joannis, de pastoor en deken van Oldehove, 
is een van de zeer weinigen die geen achternaam draagt. Het 'Heer Ivohuis' en 
het 'Heer Ivostraatje' houden zijn nagedachtenis in ere. Het Hof van Fries
land wordt geleid door de president en wat volgt zijn de raadsheren, de rent
meester, de procureur en de griffier, hun substituten, de klerken en deurwaar
ders, laatstgenoemden ook wel bekend als suppoosten. Dan volgen de advocaten 
en de weduwen van zes raadsheren. De laatsten worden soms alleen met de 
achternaam van hun man aangeduid, zodat niet altijd met volle stelligheid 
beweerd kan worden dat het inderdaad om deze weduwen handelde. 

Van de edelen moeten we ons realiseren dat zij niet allen permanent ver
blijf in de stad hielden. Veelal betrof het een tweede woning, terwijl hun 
eigenlijke thuis op een oud stamgoed ten plattelande was. Derhalve moeten 
we enige terughoudendheid betrachten bij het interpreteren van een ieders 
aanslag, die vermoedelijk alleen betrekking had op het adellijke vermogen 
voorzover dat in de Leeuwarder klokslag gelegen was. Voor hun bezittingen 
elders zullen de heerschappen ter plekke zijn belast. Dat Sydts Eminga en 
Tzaling Campstra met 800 gulden de hoogst aanslagen edelen zijn moet 
mijns inziens dan ook verklaard worden op grond van hun rijk bezit in de 
hoofdstad. Het bezit van de Cammingha's, eeuwenlang de machtigste familie 
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van de stad, was verdeeld over vijf handen, die gezamenlijk voor 1000 gulden 
op de lijst kwamen. Als anderen blijkt Doecke van Martna inmiddels van de 
bij de Pacificatie afgekondigde amnestie gebruik te hebben gemaakt en is als 
een der eersten uit ballingschap teruggekeerd. Sterker, hij was een van de zes 
gecommitteerden van de landen, die het besluit tot de gedwongen lening ten 
uitvoer moesten leggen. Renick van Deeckema zal met de nodige tegenzin 
zijn aanslag van 200 gulden hebben opgebracht: hij was commandant over 
de Laagduitsers die in de schans bij Oostmahorn lagen en hielp zo mee aan 
het afdanken van zijn eigen manschappen. Onder de edelen worden enkele 
grietmannen aangetroffen, die zoals Allert Syrcxma en mr. Pilgrum ten Indick 
niet als adellijk beschouwd kunnen worden. En dat geldt voor meer anderen, 
zoals Foppe Gabbes, secretaris van Ferwerderadeel, en Douwe Tyaerdtsz 
exchysmeester. Daarentegen missen we in dit rijtje Goslick Hiddema, bewo
ner van Lautastate te Wier en voor Westergo actief in wat in tegenstelling tot 
de stedelijke gerust de landelijke politiek mag worden genoemd. Niettemin 
wordt hij met ene Bauck - vermoedelijk zijn schoonmoeder - voor 200 gul
den onder de stedelijke elite aangeslagen.14 

Op het eerste gezicht lijkt ook de aanslag van de gewestelijke elite naar de 
onderlinge draagkracht opgelegd te zijn, maar wie nauwkeurig kijkt zal be
merken dat de ontvangers onevenredig hoog zijn aangeslagen. Dat komt 
vooral tot uiting in de aan Matthijs Heijmans opgelegde heffing, die in drie 
hoedanigheden werd aangeslagen: als substituut-griffier, als rentmeester van 
het kapittel van het bisdom en als ontvanger van het Haskerconvent. In to
taal kwam hij voor 1000 gulden op de lijst te staan, waarvan slechts 200 gul
den als substituut.15 Zeer opvallend zijn de bedragen voor ontvanger-generaal 
Hero van Burmania en rentmeester-generaal Boudewijn van Loo, die met 
respectievelijk 1500 en 1000 gulden de hoogst aangeslagenen zijn. Dergelijke 
ambten golden destijds als bijzonder kredietwaardig, want als geen ander 
waren ontvangers verzekerd van een constante stroom van inkomsten. De 
bisschop behoorde met duizend gulden eveneens bij deze top drie. 

Door de acute geldnood was het in eerste instantie van belang dat de 
aangeslagenen over liquide middelen of voldoende kredietwaardigheid be
schikten. Rijkdom deed eigenlijk niet eens terzake omdat de lening immers 
binnen een jaar afgelost zou worden. Lang niet iedereen zal genoeg contan
ten in huis hebben gehad om de heffing terstond te voldoen en dus moest er 
geleend worden. Aangezien ambtsdragers in het bezit waren van een vast 
traktement stonden zij als veel kredietwaardiger te boek dan de handels- of 
ambachtsman die vette jaren met magere zag afgewisseld. Voor de heer
schappen die van grootgrondbezit leefden werden de deuren tot geldschie
ters op voorhand geopend. En kennelijk ging het de advocaten ook voor de 
wind, al werden er enkelen ontzien met een aanslag van slechts 25 gulden. 
Het hoogste aan advocaten opgelegde bedrag was 200 gulden. Gelet op de 
hoge heffing die de ontvangers kregen opgelegd, moet de hoogte van 
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gedwongen lening mijns inziens in eerste instantie worden beschouwd als 
een graadmeter van iemands liquiditeit en kredietwaardigheid. 

Kijken we vervolgens naar de derde lijst van de verdeling van de vijfhon
derd stedelingen over de steden. Hiervan is evenmin bekend hoe en wanneer 
zij is opgemaakt, maar we mogen stellig aannemen dat het Hof hier de hand in 
heeft gehad. Enkele weken eerder op 15 februari hadden de raadsheren Pieter 
Fritema en Focco Rommarts in overleg met de volmachten van de steden de 
'quote' vastgesteld die elke stad moest bijdragen in de 10.000 gulden, waarmee 
de steden toen de landen tegemoetkwamen.16 Dit was een belasting, geen 
lening, en zal daarom een betere afspiegeling van de welvaartsverdeling zijn 
geweest. In tabel 1 heb ik deze beide omslagen met elkaar vergeleken. Daar
achter staat tussen haakjes de hoogte van de stedelijke quote in percentages 
van het totaal uitgedrukt. Het percentage in de laatste kolom geeft de toe- of 
afname weer van het aandeel in de gedwongen lening uit 1577 in relatie tot de 
omslag eerder dat jaar. In vier gevallen is er sprake van een stijging, in zeven 
van een daling. Het zal geen verbazing wekken dat Leeuwarden, Harlingen en 
Stavoren zich onder de stijgers bevonden. Deze drie garnizoenssteden hadden 
immers het grootste belang bij de afdanking van de Spaanse troepen en zagen 
juist wellicht daarom een relatief groot deel van de kosten op zich afgewenteld. 
Maar het leeuwendeel kwam toch voor rekening van Leeuwarden, waar niet 
alleen het grootste garnizoen lag, maar waar ook, zoals in alle hoofdstedelijke 
centra, het kapitaal in overgrote mate voorhanden was. En daardoor zal ook 
juist daar de angst het grootst zijn geweest, alsmede de bereidheid tot betalen. 

Tabel 1. De elfsteden met achtereenvolgens hun quote in de 10.000 gulden van 
februari 1577 (tussen haakjes uitgedrukt in percentages), hun quote in de 500 
stedelingen inzake de gedwongen lening van maart dat jaar (idem), en de pro
centuele toe- of afname van de tweede quote in vergelijking tot de eerste quote. 

10.000 (1577) heffing (1577) toe/afname 

Leeuwarden 
Bolsward 
Harlingen 
Franeker 
Sneek 
Dokkum 
Workum 
Stavoren 
Sloten 
Hindeloopen 
IJlst 

totalen 

4220 
1250 
700 

1250 
1010 
650 
575 
150 
70 
50 
75 

10.000 

(42,2%) 
(12,5%) 

(7,0%) 
(12,5%) 
(10,1%) 

(6,5%) 
(5,8%) 
(1,5%) 
(0,7%) 
(0,5%) 
(0,8%) 

(100%) 

300 
50 
50 
30 
22 
16 
12 
10 
3 
2 
5 

500 

(60,0%) 
(10,0%) 
(10,0%) 

(6,0%) 
(4,4%) 
(3,2%) 
(2,4%) 
(2,0%) 
(0,6%) 
(0,4%) 
(1,0%) 

(100%) 

+ 42,2% 
- 20,0% 
+ 42,9% 
- 52,0% 
- 66,3% 
- 50,8% 
- 58,3% 
+ 33,3% 
- 14,3% 
- 20,0% 
+ 33,3% 

Bron: zie noten 2 en 16. 
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Resumerend kan dan ook gesteld worden dat de bron vooral informatie geeft 
over de welvaartsverhoudingen binnen (maar zeker niet tussen) de verschil
lende Leeuwarder elites en de samenstelling daarvan, en dat de ontvangers 
hooguit onderling vergeleken kunnen worden. Ten aanzien van de bruik
baarheid van deze lijsten om inzicht te krijgen in de verdeling van de econo
mische krachten op het gewestelijk niveau moet de nodige voorzichtigheid 
worden betracht, zeker waar het de minder draagkrachtige grietenijen en 
garnizoenssteden betreft. Evenwel zijn er voor dat doel eigentijdse en betere 
alternatieven voorhanden.17 

De aflossing 

Uit het motto bleek al dat de aflossing van de gedwongen lening een geschie
denis op zich werd. Misschien hadden de Staten aanvankelijk verondersteld 
dat er nog belastinggelden onder de vroegere spaansgezinde gezaghebbers van 
Friesland berustten, waarmee de lening afgelost kon worden, of dat er voor 
dat doel geld uit de domeinen geput mocht worden. Maar de praktijk wees 
anders uit en de Staten-Generaal waren onverbiddelijk: Friesland diende de 
aflossing zelf te financieren. De lening bleek dus niet meer dan een tussen
oplossing en opnieuw ontspon zich tussen de landen en steden het spel van 
loven en bieden. De enigen die voordeel bij snelle afbetaling van de lening 
hadden waren de bovenmatig belaste stedelingen, die in de magistraten 
ruimschoots vertegenwoordigd waren en zo hun stem binnen de stedelijke 
politiek konden laten gelden. De landen hadden daarentegen geen enkel be
lang bij de aflossing, die opnieuw een zwaar beroep op de floreenrente zou 
doen. Daardoor werd de hele problematiek rond de aflossing een nieuwe splijt
zwam in het conflict tussen de landen en steden, dat een rode draad vormt 
in de Friese politieke geschiedenis van de zestiende eeuw. De tactiek van de 
landen, die binnen de Staten de meerderheid hadden, was dan ook om het 
probleem voor zich uit te schuiven. Daarop greep Leeuwarden in en nam op 
de landdag van januari 1578 eigenmachtig tal van volmachten in gijzeling en 
dwong hen zo tot meer besluitvaardigheid.18 

De in het nauw gedreven Staten besloten toen op 24 januari tot het hef
fen van een nieuwe, eenmalige belasting op onroerend goed, waarbij alle 
'saten, erven, landen, boomgaarden, fruithoven, huizen en kamers' zouden 
worden aangeslagen en waarvan het tarief werd vastgesteld op de achtste 
penning van de huurwaarde. Bezit dat door eigenaars zelf gebruikt werd zou 
'nabuurlijk' getaxeerd worden. Alleen gasthuizen en andere liefdadigheidsin
stellingen werden vrijgesteld van deze belasting, die in handen van ontvan
ger-generaal Hero van Burmania moest worden afgedragen. Ter meerdere 
zekerheid van het besluit begaven acht volmachten,19 twee uit elk kwartier 
onder wie vooraanstaande politici, zich twee dagen later binnen Leeuwar
den in gijzeling, 'solange en ter tijd toe de gemeene burgerije derselver stede 
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van hare verschotene penningen tot betalinge der Walsche soldaten, volgen
de 't accoort daeraf gemaeckt in dato den 24e deser maend, sal wesen betaelt.' 

Opvallend is dat het eigengereide optreden van de Leeuwarder burgerij 
tot gevolg had dat de belastingopbrengst in eerste instantie voor hen werd 
bestemd en dat de gewestelijke elites, zelden in bezit van het Leeuwarder 
burgerschap, op het tweede plan kwamen. De tien andere steden konden 
kennelijk ook achter aansluiten en verplichtten zich zelfs om twee volmach
ten als gijzelaar achter te laten, want die kwamen uiteraard niet uit de hoofd
stad. Toen ruim drie weken later op 20 februari bleek dat alleen de steden 
Leeuwarden,20 Dokkum en Harlingen de registers van de achtste penning op 
de daarvoor afgesproken dag aan de Rekenkamer hadden overgezonden, 
vroegen de rekenmeesters en de acht gijzelaars Rennenberg bij rekest om 
zijn bemiddeling. De stadhouder kwam binnen een week aan het verzoek 
tegemoet door de grietmannen en magistraten opdracht te geven om dit
maal vóór 5 maart het dubbel van de registers bij de rekenmeesters in te 
leveren en ondertussen tot de invordering van de achtste penning over te 
gaan. Twee maanden later zat er echter nog steeds weinig schot in de zaak, 
want op 28 april zag Rennenberg zich andermaal gedwongen de grietenijen 
en steden in deze vermanend aan te schrijven.21 

Maar alle inspanningen van Rennenberg om de achtste penning volgens 
plan in te vorderen waren tevergeefs, want zoals uit een toevallig bewaard 
gebleven rekening van de ontvanger-generaal blijkt waren de landen al even 
eigengereid als de Friese hoofdstad. Uit deze op 4 maart 1580 afgehoorde 
kwartaalrekening wordt namelijk duidelijk dat, ondanks de gijzelaars (van 
wie onbekend is wanneer ze vrijgekomen zijn), de achtste penning alleen 
van de huishuren binnen de steden was geheven en dat de landen in plaats 
daarvan zeventien stuivers over de floreenrente hadden omgeslagen. Hoewel 
de totale opbrengst bestemd was tot aflossing van de door de stedelingen 
opgebrachte heffingen, had de ontvanger ook andere betalingen verricht, 
zoals traktement en vacatiegelden aan leden van het college van Gedepu
teerde Staten. Door dit trage verloop van invordering en aflossing werd het te 
restitueren bedrag steeds groter, ook al omdat het rentepercentage destijds 
hoog was.22 Zo had rond de jaarwisseling van 1580 Catharina van Dekema, 
weduwe van Espelbach, 739 gulden uit handen van Burmania ontvangen, 
terwijl haar heffing maar 600 gulden had bedragen. Overigens is het opmer
kelijk dat zij de enige was van wie dat kwartaal de lening werd afgelost, ter
wijl zij als gewezen 'drostinne' van Harlingen nota bene tot de gewestelijke 
elite behoorde. De totale opbrengst van deze buitengewone belasting was 
uiteindelijk niet toereikend om al het voorgeschoten geld met de afgespro
ken rente terug te kunnen betalen en ondertussen liepen de schulden op.23 

In 1582 verzochten de steden aan de hertog van Anjou, die toen als nieu
we landsheer was ingehaald, om een regeling in dit vraagstuk te treffen. Zij 
stelden toen dat een omslag van twee stuivers over de floreenrente zou vol-
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staan om de openstaande schulden te voldoen, die dan ruim 14.200 gulden 
moeten hebben bedragen.24 Maar vermoedelijk moest er nog veel meer geld 
afgelost worden. Want zou de bisschop, die al in maart 1578 gevangen was 
genomen, ooit één penning van zijn heffing van duizend gulden hebben 
teruggezien? Zouden zijn vordering en die van andere malcontenten, die in 
de jaren rond 1580 uitweken, toen niet als geconfisqueerd zijn beschouwd? 
De Staten van Friesland besloten evenwel tot tweemaal toe, in 1582 en '89, 
dat in deze kwestie rond de aflossing (en andere oude schulden) voorlopig 
geen regeling zou worden getroffen.25 Op de landdag van 1598 brachten 
Gedeputeerde Staten deze problematiek dus opnieuw aan de orde. Zoals we 
in het motto reeds konden lezen werden ze dagelijks aangesproken en gemo
lesteerd door 'verscheyden persoonen', die na twintig jaar wel eens geld wil
den zien. Maar andermaal namen de Staten een besluit dat niet anders kan 
worden uitgelegd dan dat de zaak opnieuw op de lange baan werd gescho
ven: 'die volmachten voorschreven ordonneren hen Gedeputeerde [n] om in 
deesen 't Lantschaps gerechticheyt te bewaeren.'26 

Tot slot 

Nadien zwijgen de bronnen, zijn er althans in het Archief van de Staten van 
Friesland geen verdere gegevens aangetroffen. Maar er mag gevoeglijk ver
ondersteld worden dat de gedupeerden verdere stappen ondernomen heb
ben en bijvoorbeeld Gedeputeerde Staten voor het Hof van Friesland hebben 
gedaagd, zo dergelijke zaken daar tenminste ontvankelijk mochten worden 
verklaard. Zolang daar geen onderzoek naar gedaan is, blijft het gissen en 
hebben we ook geen inzicht in de achtergronden van de benadeelden. Want 
was dit in 1598 nog steeds dezelfde groep als waar de steden zich in 1582 
sterk voor maakten? Of waren er ondertussen vroegere malcontenten bijge
komen? In de jaren 1590, toen Maurits en Willem Lodewijk tot het tegen
offensief overgingen, kozen vele ballingen eieren voor hun geld, verzoenden 
zich met het statenbewind en wisten zo confiscatie van het familiebezit on
gedaan te maken.27 En toen kunnen er ook oude 'brieven van verzekerheid' 
tevoorschijn zijn gekomen. 

Dat de kredietwaardigheid van de Staten van Friesland ten tijde van De 
Republiek veel te wensen overliet is een bekend verhaal, waar ook het echt
paar Willem Walcourt en Francina Flocque van mee kon praten. Walcourt, 
genoemd te Groningen (1577) en Wesel (1581), had in 1577 in opdracht van 
Gedeputeerde Staten maar op persoonlijk krediet 6000 gulden in Holland 
opgenomen, eveneens ter afdanking van de Waalse soldaten in Friesland. In 
augustus van het volgende jaar schreef de dan in Groningen verblijvende 
Sicke van Dekema, die daar als een van de regresborgen door Walcourt werd 
lastig gevallen, aan Gedeputeerde Staten en de rentmeester-generaal van 
Friesland een verzoek om .deze lening zo spoedig mogelijk af te lossen. Dat 
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dit verzoek de eerste decennia onbeantwoord bleef, blijkt uit een statenreso-
lutie van 1602. Toen kregen Gedeputeerde Staten opdracht om de borgen 
inzake deze lening verder te vrijwaren tegen de aanspraken van de erfgena
men van Willem Walcourt en Francina, in tijden echtelieden te Frankfurt.28 

En zo zal ook voor tal van 'gespecificeerde burgeren ende inwonende perso
nen der stadt Leeuwarden' de gedwongen lening uit 1577 op een levenslange 
ergernis zijn uitgelopen. 

'Register en specificatie van de leeninge der 150.000 Guldens'29 

'Register van de stadt Leeuwarden'30 

Alzoe vermidts den onvermidelicken schijnbaren last ende om te lossen ende ontsla
gen te worden den soldaten in garnisone leggende van noden is geworden, dat die in-
gesetenen van de landen ende steeden elcxanderen hebben moeten adsisteeren bij 
manyere van leningen ofte verschyet op interest, ende alsoe ut te stellen eenige perso
nen om zulx te volcoemen bequaem geacht. Soe is 't bij adsistentie ende goeden advys 
van de edelen hoochgeleerden heeren doctor Pijeter Fritema ende meesteren Focko 
Rommarts, beyde raden ordinaris des Hoffs van Vryeslandt, tot deese gecommitteert, 
die borgemeesteren, schepens ende raden metten gesworen meente der stadt Leeuwar
den den onderbenoemde ende gespecificeerde burgeren ende inwonende personen 
der stadt voerschreven elcx op sekeren somme van penningen, tot handen van de 
erntfesten Hero van Buijrmania op te brengen, hebben gestelt ende getaxeert. Midts 
van deselffden weder ontfangende die bryeven van versekerheyt daertoe staende, om 
elcx in 't sijne gelijcke somme met den behorende interesse binnen jaers weder t' ont-
fangen, ten eynde alzoe die soudaten betaelt sullen mogen worden. Alles sonder pre-
juditie ende op expresse middelen, dat 'tgeene voerschreven nyet getogen zal mogen 
worden bij iemande tot eenige consequentie, dan nu ende ten eewigen tijden gehol-
den ende geacht zal worden, als een dinck ofte saecke die nyet geschyet ware, noch is. 

't Hoff siet desen tauxatie voor goet aen ende approbeert diezelve. Actum den 18en 
martii anno 1577. Ter ordonnantie van den Hove, [w.g.] M. Heijmans. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

olde Jan Schellingwou 
Amel Arentz 

300 £. 
200 £. 

't sterffhuys van Jacques Block 300 £. 
Frans Tiaerdtsz 
Tijedts Abbe Wdes weduwe 
Oene Oenes 
Pijeter Claesz 
Jacob van Marsum 
Wijbe Hobbes 
Jan Egberts 
Jelle Sijbes 
Duijff Jefle weduwe 
His mr. Harmens weduwe 

40 £. 
250 £. 

40 £. 
100 £. 
250 £. 
175 £. 
150 £. 
200 £. 

75 £. 
200 £. 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

Jacob Jansz Schellingwou 
Aesge Harmenz burgemr. 
Alle Alles 
Eijlert Meynerts 
Taecke cramer 
Ritske Janz 
Hidde Gerbrantz 
Gercke Wijbes 
Oene Hemkes 
Fedde Goetiez 
Jan Frerickz met zijn 
wijffs moeder 
Bartholt schoenmaecker 

100 £. 
100 £. 
150 £. 
150 £. 
150 £. 
50 £. 
50 £. 
50 £. 

150 £. 
100 £. 

100 £. 
150 £. 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

Jan Fock 
Meijnert Pijeters 
Douue Nyenhuys 
Aelcke Feijtsma 
Willem van Holten 
Jan Jacobz vleyschouwer 
Tijaert Wijbes 
Hemme Janz cum matre 
Douwe Hesselz 
dr. Andrijes Mirica 
Sijbrandt Jacobz 
hopman Wijbe [van Goutum] 
Jan van der Heuls weduwe 
Grijetke Wlbets weduwe31 

Wolter Hendricxz wever 
Laurens Feyckes 
Ambrosius Ryeurdtz 
Jan Janz 
Sipke Sijeurdtz 
Andrijes Thomasz 
met Adriaen Seerps 
Kempe Jeltes 
Pijeter Douwes 
Rijenckjansz 
Marten Geritz 
Tiepke Goeuertz 
Pyeter Hessels 
Hendrick Rijcxz 
Duijff Jelmers met haer soen 
Jacob Reijners 
Wopke Aliffz 
Pyeter Pyeterz 
Frans Pyetersz 
Roeloff Schoeff 
Nollis Thijssenz 
Mathijs Bockes 
Arent Adrijaentsz 
Adriaen Lenaerts 
Jasper cramer 
Ael Sipke weduwe 
Cornelis Sijmenz met zijn 
huysfrouwen moeder 
Jan Sijmenz 
Sicke Jacobz d' olde 
Pyeter Jacobz brouwer 
Dominicus Gosses 
Anna Wijbrants weduwe 
Atte Meijntes 
Jacob Pijetersz 
Thonis Sijmenz 
Willem Amez 
Pieter Hesop32 

50 £. 
150 £. 
50 £. 

100 £. 
50 £. 

100 £. 
100 £. 
100 £. 
100 £. 
50 £. 

150 £. 
50 £. 

150 £. 
150 £. 
100 £. 
100 £. 
50 £. 

100 £. 
200 £. 

100 £. 
250 £. 

50 £. 
75 £. 
75 £. 

100 £. 
50 £. 

100 £. 
100 £. 
100 £. 
100 £. 
100 £. 
100 £. 
50 £. 
50 £. 

200 £. 
100 £. 
100 £. 
150 £. 
50 £. 

100 £. 
50 £. 
50 £. 

125 £. 
100 £. 
100 £. 
50 £. 
50 £. 

150 £. 
125 £. 
125 £. 

76 
77 

Sijouck Luijtiens weduwe 
Hendrick Claesz 

78 Jan Frerickz 
79 Jan Thonis 
80 
81 
82 
83 
84 

85 
86 

Thonis Thonisz 
Eebele Hijlckes 
Harmen Janz33 

Pijer Sappes34 

Harmen Roeswinckels 
weduwe met haer swaeger 
Joost Veelkers 
Sibbel Aernsma 
Bastiaen Georgiens 

87 AdamWolters 
88 IJbel Claes Atties 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

Hendrick Jochims 
Wijbe Orcks 
Thomas Baltus 
Rommert Sijmenz 
Rijeurdt Obbes 
Pijeter Sijbrandts 
Wolter Anthonis 
Douue Thijsz 
Jan Bouwens 
Floris Lenarts 
Watthie Eelckez 
Pijeter Albertz 
Pijeter Arentz 
Jan Arentz 
Frerick Pijeterz 

104 Wolter Janz schoemaker 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 

114 
115 

Hendrick Hansz 
Lonas Engels 
Trijn Jelbe weduwe 
Thijmon Pijeterz 
Cent Roeloffz 
Jan Janz van Dijeueren 
Dirck Albertz 
Sijeurdt Sijeurdtz 
Trijn [Aysma, weduwe] 
Sijeurdt Ulbes [Rispens] 
Lijeuwe Jansz Arum 
Gerrijt Wijbes [Jelgerhuys] 
burgemr. 

116 Jan Willemz backer 
117 
118 
119 

Jan Thijsz 
Jan Hubrechtz 
Aucke Amez 

120 Paulus Jellez cum fllio 
121 
122 

Emouts Rijx 
Eene [Aernsma] Jan 
Sijmens [Runia] weduwe 

100 £. 
200 £. 
100 £. 
75 £. 

100 £. 
150 £. 
100 £. 
150 £. 

500 £. 
150 £. 
150 £. 
100 £. 
50 £. 
50 £. 
50 £. 

100 £. 
100 £. 
150 £. 
75 £. 

100 £. 
50 £. 

100 £. 
75 £. 

100 £. 
150 £. 
200 £. 

50 £. 
50 £. 

150 £. 
150 £. 
100 £. 
200 £. 

50 £. 
50 £. 
50 £. 

150 £. 
50 £. 

100 £. 
100 £. 

150 £. 
150 £. 
100 £. 
100 £. 
150 £. 
350 £. 
150 £. 

50 £. 
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123 Pijeter Pijeterz 100 £. 
124 burgemr. Frans Canter 150 £. 
125 Trijn Hans Lens weduwe 100 £. 
126 LijeuweWathnija 200 £. 
127 Goslick Hiddema met Bauck 200 £. 
128 Andries Janz schoemaker 50 £. 
129 HansSnitger 150 £. 
130 JanSipkes 75 £. 
131 Gosse Andringa 400 £. 
132 Martenjanz 75 £. 
133 Andrijes Engberts 150 £. 
134 Hans Lens 150 £. 
135 Eets Claes weduwe 150 £. 
136 Arent van Hardenbergh 100 £. 
137 Gijelis Lens 50 £. 
138 Tyerck Pyetersz 150 £. 
139 Hendrick Martenz 125 £. 
140 Pijeter Georgenz cum filio 50 £. 
141 Jacob Janz Tessel 200 £. 
142 JanArentzsmidt 75 £. 
143 Sappe Feddez 100 £. 
144 HeijnFockez 50 £. 
145 SyeurdtFranz 50 £. 
146 Isbrandt Pyeterz 75 £. 
147 burgemr. Pijeter Theus 200 £. 
148 WpkeDouues 100 £. 
149 Lambertjanz 100 £. 
150 Albert Rijeurdtz 150 £. 
151 JarichWopkes 200 £. 
152 Hans Janz van Tijl 50 £. 
153 Jarich Hendrickz 75 £. 
154 Hendrick Jarichz [van der Ley] 200 £. 
155 Lijeuwe Tijalles 50 £. 
156 Douue houtkoper 50 £. 
157 DirckGauckez 50 £. 
158 Roeloff Siclez [lees: Sickes?] 100 £. 
159 Joannes Gauckes 100 £. 
160 QuirijnWijthies 200 £. 
161 Pyeter Augustinus brouwer 150 £. 
162 Michiel Melis 100 £. 
163 Jan Janz met Andrijes, 

zijn swager 150 £. 
164 Warner Willemz 150 £. 
165 Douue Egbertz backer 100 £. 
166 Sijoucke Claesz 100 £. 
167 AndleHaijes 75 £. 
168 MeijnertWijggerts 200 £. 
169 Hendrick Jansz schoemaker 50 £. 
170 Pijeter Albertz backer 50 £. 
171 Adije Lambertz 200 £. 
172 Douue Piersz 100 £. 

173 Wpke Gerckez 
174 JanGommarts 
175 Sijbrandt Remkes 
176 dr. Seerp Hanije 
177 Wpke Pijeterz 
178 mr. Gerrijt Minnes 
179 Pijbe Douues 
180 Hottie Algers brouwer 
181 UlrichAbbes 
182 TialleSipkes 
183 Georgien Ennes met 

zijn moeder 
184 Pijeter Janz kistemaker 
185 jonge Jan Scheüingwou 
186 Aene Pijbes met zijn 

huijsfrouwen broeder 
187 mr. Melchior Caerls 
188 Jan Pijeterz 
189 Harmen Maurensz 
190 Benedictus Idserts 
191 Allert Feckez brouwer 
192 IJpkeOedtz 

150 £. 
50 £. 
75 £. 
50 £. 

100 £. 
100 £. 
200 £. 

50 £. 
200 £. 
100 £. 

100 £. 
50 £. 

150 £. 

75 £. 
75 £. 
50 £. 
50 £. 

200 £. 
300 £. 
200 £. 

Tgene voerschreven op middelen, manye-
ren ende motyven voerschreven gedaen, 
midtsgaders die taxatie van eenigen an
deren borgeren ende ter eerster instan-
tiën subjecten der jurisdictie der stadt 
Leeuwarden noch te doene, versoecken 
die burgemeesteren, schepens, raden en
de gesworen gemeenten voerschreven bij 
den Hove geapprobeert ende voor goet 
aengesyen, ende tot dyen eynde hyerbij 
ende aen acten verleeniget te worden. 
Actum den 16™ martii anno 1577. 

Somma: 22.530 £. 

Ter ordonnantie van de burgemeesteren, 
schepenen, raden ende gemeente voer
schreven, [w.g.] T. Heeres, 16.3.1577. 

'Taxatie van de supoesten van den Hove, 
etc. ende steden'35 

Specificatie van de leeninghe den landt-
schappe van Vrieslandt te doen bij de 
geestelickheyt binnen Leeuwarden, den 
Hove van Vrieslandt, die suppoesten 
ende den adel sich binnen Leeuwarden 
mede onthoudende. 

193 heer Cunerus Petri, ierste biscop 
van Leeuwarden 1000 £. 
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194 Matthijs Heijmans, rentmeester van 
den capitule van den dom tot Leeu
warden uut Mariengaerde ende zoe 
vanweegen denzelve capitule 500 £. 

195 heer Hubrecht Schoeff, die coman-
duyr van Nes 600 £. 

196 heer Melchior de Groote, die 
comanduyr van Schoeten 200 £. 

197 heer Godefridus Sijluius, eertijts pre-
laet geweest tot Mariengaerde 300 £. 

198 heer Jiuo Joannis, pastoer ende 
deken in den dom voorschreven50 £. 

199 heer Douwo Benedictius, archidiaken 
ende pastoer toe 't Oudehoeff 
voorschreven 50 £. 

200 heer Gendulphus Pamelius 200 £. 
201 Matthijs Heijmans, rentmeester van 

d' incompsten van Haske conventen-
de zoe vanweegen denzelve conven-
te 300 £. 

202 heer Joannes Asschendorp, pater 
geweest tot Bergum 200 £. 

203 heer Igram van Achlen, president in 
den Hove van Vrieslandt 500 £. 

204 mr. Jacob Roussel, raedt ordinaris in 
denzelven Hove 400 £. 

205 mr. Adriaen Vastardt, raedt ordinaris 
aldaer 300 £. 

206 mr. Anthonis Deluaile, raedt ordina
ris aldaer 150 £. 

207 Boudewijn van Loo, raedt ende rent-
meester-generael ons heeren 's 
conincx in Vrieslandt 1000 £. 

208 dr. Pieter van Fritema, raedt ordina
ris van den Hove voorschreven 400 £. 

209 mr. Focke Rommarts, raedt ordina
ris aldaer 300 £. 

210 Julius van Dekama, raedt ordinaris 
aldaer 300 £. 

211 dr. Carle Nicolai, raedt ordinaris 
aldaer 150 £. 

212 mr. Jan Dimmer, raedt ordinaris 
ende procureur-generael ons heeren 
's conincx aldaer 50 £. 

213 dr. Wijbrant Aijtta van Swichem 200 £. 
214 Pieter van Eemskerck, griffier 's 

Hoofs van Vrieslandt 400 £. 
215 Engbert van Boijmer, substituyt van 

de procureur-generael ons heeren 's 
conincx 100 £. 

216 Matthijs Heijmans 200 £. 
217 mr. Jasper Joupen • 100 £. 

218 Lucas Jarges 25 £. 
219 Wijbrant van Schoeten 100 £. 
220 Willem vanden Brouck 100 £. 
221 Benedictus Franchet 150 £. 
222 mr. Claes Stellinghwerff 50 £. 
223 Hector de Paeuw 150 £. 
224 mr. Matthijs Rommarts 200 £. 
225 mr. Augustinus Bolema 200 £. 
226 mr. Hoijte Meinsma 150 £. 
227 dr. Joannes Tijara 200 £. 
228 dr. GijsbrechtAernsma 200 £. 
229 dr. CristoffelAernsma 200 £. 
230 mr. Sijurdt Aesgema 200 £. 
231 mr. Sappe Wijsma 200 £. 
232 mr. Fecke Rhala 200 £. 
233 dr. Sijmon Polman 200 £. 
234 dr. DirckArum 150 £. 
235 mr. Georgien Godefridi 200 £. 
236 mr. Hayo Coudum 150 £. 
237 mr. Jacob Herbaium 150 £. 
238 mr. Meye Nyenhuys 200 £. 
239 mr. Minne Broersma 150 £. 
240 mr. FrerickArents 200 £. 
241 doctor Jacob Bouricius 150 £. 
242 dr. Gerryt Teethlum 200 £. 
243 mr. Dominicus Oedtsma 50 £. 
244 mr. Hidde Folsgara 50 £. 
245 dr. SytsPopma 100 £. 
246 mr. Johan Montsma 25 £. 
247 dr. Baerdt Idzarda 200 £. 
248 mr. Gerryt Boornstra 50 £. 
249 mr. Nicolaus Mamminga 25 £. 
250 dr. Dirck Foegelsanck 100 £. 
251 dr. Johan Loo 100 £. 
252 mr. Hendrick Bentsma 150 £. 
253 dr. Tzalingh Wyckell 200 £. 
254 mr. Bartholomeus Jansz bouwmr. 100 £. 
255 [Catharina van Loo] die weduwe van 

wijlen heer Pieter van Deeckema 200 £. 
256 d' weduwe van wijlen mr. Jan 

Rommarts 150 £. 
257 [Marie van de Tympele] d' weduwe 

van wijlen mr. Idzardt SickingalOO £. 
258 [Hylck van Harinxma thoe Slooten] 

weduwe van[Tjalling] Eyssinga 200 £. 
259 [Bauck van Buygers] weduwe van 

[Hector] Aytta 200 £. 
260 weduwe van [Hieronimus] 

Hanya 500 £. 
261 jouffrouwe Digna van Brechten 100 £. 
262 vrouw Catharina van Deeckema, 

weduwe van Espelbach 600 £. 
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263 j . Tryn Cammingha 150 £. 
264 die weeskinderen van wijlen den 

heere van Amelant 
[Pieter van Cammingha] 200 £. 

265 Allert Syrcxma 150 £. 
266 Johan Rattaller 200 £. 
267 mr. Pilgrum ten Indick 200 £. 
268 Lolle van Ockinga 150 £. 
269 Renick van Deeckema 200 £. 
270 Foppe Gabbes, secretarys van 

Ferwerderadeel 200 £. 
271 Douwe Tyaerdtsz exchysmeester 100 £. 
272 j . Jel Jongama 300 £. 
273 Hette van Deeckema 200 £. 
274 Goffe van Ebbingha 300 £. 
275 Heero van Bourmania [ontvanger-

generaal] 1500 £. 
276 j . Doedt Roorda 200 £. 
277 Wpcke Bourmania 200 £. 
278 Wilcke Holdingha 200 £. 
279 dr. Renick Andringa 300 £. 
270 SydtsEminga 800 £. 
281 Haring Sytsma weduwe in Laurens 

glaesmaeckers huys 200 £. 

'Tauxatie' 

282 TyaerdtAelwa 150 £. 
283 Sybrant Bourmania 300 £. 
284 Tzaling Campstra 800 £. 
285 Doecke van Martna 200 £. 
286 Jan Martna 200 £. 
287 Tialcke Sickingha 150 £. 
288 SytsAggema 200 £. 
289 dr. Sicke Deeckema 150 £. 
290 Schelte Lyauckema 500 £. 
291 Tiepcke Goslinga 200 £. 
292 j . Ansck Mockema 300 £. 
293 d'olde Renick Cammingha 300 £. 
294 die jonge Renick Cammingha 150 £. 
295 Syuck Cammingha 200 £. 
296 Joost Heerma 150 £. 
297 die weeskinderen van Hette van 

Ebbinga 300 £. 
298 j . Jelcke Styntiema 100 £. 
299 die weeskinderen van wijlen mr. 

Marck van Schoeten 200 £. 
[Somma: 25.525 £] 

Accordeert mit d' originale tauxatie. In 
kennisse van mij. Ter ordonnantie 
van de Hove, [w.g.] M. Heijmans. 

Die stadt Leeuwarden driehondert persoenen. [300]. 
Die stadt Bolzwaert vijftien persoenen. [50]. 
Die stadt Herlingen vijftich persoenen. [50]. 
Die stadt Franicken [!] dertich persoenen. [30]. 
Die stadt Sneeck tweeëntwintich persoenen. [22]. 
Die stadt Dockum sesthien persoenen. [16]. 
Die stadt Worckum twaleff persoenen. [12]. 
Die stadt Staveren thien persoenen. [10]. 
Die stadt Sloeten drie persoenen. [3]. 
Die stadt Hinloepen twee persoenen. [2]. 
Die stadt Van der IJlst vijff persoenen. [5]. 

[500]. 

Accordeert mit gelijcke tauxatie, in kennisse van mij, [w.g.] L. Jarges, 1577. 

Tauxatie gemaeckt bij heeren Igram van Achlen, president, ende Julius van Dekema, 
raidt in Vrieslant, mitsgaders ses gecommitteerde van den lande, hoeveel yder griete-
nije gehouden wort op te brengen in de vijffhondert personen, yder persoen tot hon
den daelers tot 30 st. 't stuck 

Oistergoe]: [214]. 
Bilt36 30 mannen ofte 3000 dalers. 
Leeuwerderadeel 40. 
Ferwerderadeel 30. 
Dongerdeel westerzijde 16. 
Dongerdeel oisterzijde 20. 

Collummerlant ende 't Cruyslant 20. 
Dantumadeel 10. 
Tyetzercksteradeel 10. 
Achtcarspelen 10. 
Smallingerlant 4. 
Ydaerderadeel 12. 
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Rauwerderahem 
Westergoe: 
Menaldumadeel 
Franekeradeel 
Barradeel 
Hinnaerderadeel 
Baerderadeel 
Wonseradeel 
Wymbritseradeel 
Hemelummere Altphaert 
Sevenwolden: 
Upsterlant 
Schoterlant 
Stellingwerff oisteynde 
Stellingwerff westeynde 
Lempstervijffgae 
Doniewerstal 

12. 
[207], 

30. 
18. 
16. 
20. 
26. 
42. 
37. 
18. 

[84]. 
8. 
8. 
7. 

12. 
8. 

14. 

Index op persoonsnamen 

achternamen 

Achlen, Igram van 203 
Aelwa, Tyaerdt 282 
Aernsma, Cristoffel 229 
Aernsma, Eene 122 
Aernsma, Gijsbrecht 228 
Aernsma, Sibbel 85 
Aesgema, Sijurdt 230 
Aggema, Syts 288 
Aijtta,Wijbrant213 
Andringa, Gosse 131 
Andringa, Renick 279 
Arum, Dirck 234 
Arum, Lijeuwe Jansz 114 
Asschendorp, Joannes 202 
Aysma, Trijn 113 
Aytta, Hector 259 

Bentsma, Hendrick 252 
Block, Jacques 3 
Boijmer, Engbert van 215 
Bolema, Augustinus 225 
Boornstra, Gerryt 248 
Bouricius, Jacob 241 
Bourmania, Heero van 275 
Bourmania, Sybrant 283 
Bourmania, Wpcke 277 
Brechten, Digna van 261 
Broersma, Minne 239 
Brouck, Willem vanden 220 
Buygers, Bauck van 259 

Cammingha, Pieter van 264 
Cammingha, Renick 293 
Cammingha, Renick 294 

Haskervijffgae 8. 
Geesterlant 10. 
Aenwirt 2. 
Utingeradeel 7. 

Somma 505 mannen maeckende 5005 [!] 
daelers. 

Accordeert mitte principaele tauxatie. Bij 
mij [w.g.] P. Eemskerck. 

[Volgen nogmaals de aantallen van de 
steden]. 
somma Osterghoe 32.100 £. 
somma Weesterghoe 31.050 £. 
somma Sevenwolden 12.600 £. 
somma [totalis] 75.750 £. 

Cammingha, Syuck 295 
Cammingha, Tryn 263 
Campstra, Tzaling 284 
Canter, Frans 124 
Coudum, Hayo 236 
Deeckema, Catharina van 262 
Deeckema, Hette van 273 
Deeckema, Pieter van 255 
Deeckema, Renick van 269 
Deeckema, Sicke 289 
Dekama, Julius van 210 
Deluaile, Anthonis 206 
Dijeueren, Jan Janz van 110 
Dimmer, Jan 212 

Ebbinga, Hette van 297 
Ebbingha, Goffe van 274 
Eemskerck, Pieter van 214 
Eminga, Sydts 270 
Espelbach 262 
Eyssinga, Tjalling 258 

Feijtsma, Aelcke 29 
Foegelsanck, Dirck 250 
Folsgara, Hidde 244 
Franchet, Benedictus 221 
Fritema, Pieter van 208 

Godefridi, Georgien 235 
Goslinga, Tiepcke 291 
Goutum, Wijbe van 37 
Groote, Melchior de 196 

Hanije, Seerp 176 
Hanya, Hieronimus 260 
Hardenbergh, Arent van 136 
Harinxma, Hylck van 258 
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Heerma, Joost 296 
Heijmans, Matthijs 194 
Heijmans, Matthijs 201 
Heijmans, Matthijs 216 
Herbaium, Jacob 237 
Hesop, Pieter 75 
Heul, Jan van der 38 
Hiddema, Goslick 127 
Holdingha, Wilcke 278 
Holten, Willem van 30 

Idzarda, Baerdt 247 
Indick, Pilgrum ten 267 

Jarges, Lucas 218 
Jelgerhuys, Gerrijt Wijbes 115 
Jongama, Jel 272 
Joupen, Jasper 217 

Lens, Gijelis 137 
Lens, Hans 125 
Lens, Hans 134 
Ley, Hendrick Jarichz van der 154 
Loo, Boudewijn van 207 
Loo, Catharina van 255 
Loo, Johan251 
Lyauckema, Schelte 290 
Mamminga, Nicolaus 249 
Marsum, Jacob van 8 
Martna, Doecke van 285 
Martna, Jan 286 
Meinsma, Hoijte 226 
Mirica, Andrijes 35 
Mockema, Ansck 292 
Montsma, Johan 246 

Nicolai, Carle211 
Nyenhuys, Douue 28 
Nyenhuys, Meye 238 

Ockinga, Lolle van 268 
Oedtsma, Dominicus 243 

Paeuw, Hector de 223 
Pamelius, Gendulphus 200 
Polman, Sijmon 233 
Popma, Syts 245 

Rattaller, Johan 266 
Rhala, Fecke 232 
Rispens, Sijeurdt (Jlbes 113 
Roeswinckel, Harmen 84 
Rommarts, Focke 209 
Rommarts, Jan 256 
Rommarts, Matthijs 224 
Roorda, Doedt 276 
Roussel, Jacob 204 
Runia, Jan Sijmens 122 

Schellingwou, Jacob Jansz 14 
Schellingwou, Jan 1 

Schellingwou, jonge Jan 185 
Schoeff, Hubrecht 195 
Schoeff,Roeloff58 
Schoeten, Marck van 299 
Schoeten, Wijbrant van 219 
Sickinga, Idzardt 258 
Sickingha, Tialcke 287 
Sijluius, Godefridus 197 
Snitger, Hans 129 
Stellinghwerff, Claes 222 
Styntiema, Jelcke 298 
Syrcxma, Allert 265 
Sytsma, Haring 281 

Teethlum, Gerryt 242 
Tessel, Jacob Janz 141 
Tijara, Joannes 227 
Tijl, Hans Janz van 152 
Tympele, Marie van de 257 

Vastardt, Adriaen 205 
Veelkers, Joost 84 

Wathnija, Lijeuwe 126 
Wijsma, Sappe 231 
Wyckell, Tzalingh 253 

voornamen 

Abbe Wdes 5 
Adam Wolters 87 
Adije Lambertz 171 
Adriaen Lenaerts 62 
Adriaen Seerps 45 
Adriaen Vastardt 205 
Ael Sipke 64 
Aelcke Feijtsma 29 
Aene Pijbes 186 
Aesge Harmenz 15 
AlbertRijeurdtzl50 
Alle Alles 16 
Allert Feckez brouwer 191 
Allert Syrcxma 265 
Ambrosius Ryeurdtz 42 
Amel Arentz 2 
Andle Haijes 167 
Andries Janz schoemaker 128 
Andrijes Engberts 133 
Andrijes Mirica 35 
Andrijes Thomasz 45 
Andrijes 164 
Anna Wijbrants 70 
Ansck Mockema 292 
Anthonis Deluaile 206 
Arent Adrijaentsz 61 
Arent van Hardenbergh 136 
Atte Meijntes 71 
AuckeAmez 119 
Augustinus Bolema 225 
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BaerdtIdzarda 247 
Bartholomeus Jansz 254 
Bartholt schoenmaecker 25 
Bastiaen Georgiens 86 
Bauck van Buygers 259 
Bauck127 
Benedictus Franchet 221 
Benedictus Idserts 190 
Boudewijn van Loo 207 

CarleNicolai211 
Catharina van Deeckema 262 
Catharina van Loo 255 
Cent Roeloffz 109 
Claes Stellinghwerff 222 
Cornelis Sijmenz 65 
Cristoffel Aernsma 229 
Cunerus Petri 193 

Digna van Brechten 261 
DirckAlbertzlll 
DirckArum234 
Dirck Foegelsanck 250 
Dirck Gauckez 157 
Doecke van Martna 285 
Doedt Roorda 276 
Dominicus Gosses 69 
Dominicus Oedtsma 243 
Douue Egbertz backer 165 
Douue houtkoper 156 
Douue Nyenhuys 28 
Douue Piersz 172 
Douue Thijsz 96 
Douwe Hesselz 34 
Douwe Tyaerdtsz exchysmeester 271 
Douwo Benedictius 199 
Duijff Jelle 12 
Duijff Jelmers 53 
Eebele Hijlckes 81 
Eene Aernsma 122 
Eets Claes 135 
Eijlert Meynerts 17 
EmoutsRijx 121 
Engbert van Boijmer 215 
Fecke Rhala 232 
Fedde Goetiez 23 
Floris Lenarts 98 
Focke Rommarts 209 
Foppe Gabbes 270 
Frans Canter 124 
Frans Pyetersz 57 
Frans Tiaerdtsz 4 
Frerick Arents 240 
Frerick Pijeterz 103 
Gendulphus Pamelius 200 
Georgien Ennes 183 
Georgien Godefridi 235 

Gercke Wijbes 21 
Gerrijt Minnes 178 
Gerrijt Wijbes Jelgerhuys 115 
Gerryt Boornstra 248 
Gerryt Teethlum 242 
Gijelis Lens 137 
Gijsbrecht Aernsma 228 
Godefridus Sijluius 197 
Goffe van Ebbingha 274 
Goslick Hiddema 127 
Gosse Andringa 131 
Grijetke Wlbets 39 

Hans Janz van Tijl 152 
Hans Lens 125 
Hans Lens 134 
Hans Snitger 129 
Haring Sytsma 281 
Harmen Janz 82 
Harmen Maurensz 189 
Harmen Roeswinckel 84 
Hayo Coudum 236 
HectorAytta259 
Hector de Paeuw 223 
Heero van Bourmania 275 
Heijn Fockez 144 
Hemme Janz 33 
Hendrick Bentsma 252 
Hendrick Claesz 77 
Hendrick Hansz 105 
Hendrick Jansz schoemaker 169 
Hendrick Jarichz van der Ley 154 
Hendrick Jochims 89 
Hendrick Martenz 139 
Hendrick Rijcxz 52 
Hette van Deeckema 273 
Hette van Ebbinga 297 
Hidde Folsgara 244 
Hidde Gerbrantz 20 
Hieronimus Hanya 260 
His mr. Harmens 13 
Hoijte Meinsma 226 
Hottie Algers brouwer 180 
HubrechtSchoeffl95 
Hylck van Harinxma 258 
Idzardt Sickinga 258 
Igram van Achlen 203 
IJbel Claes Atties 88 
IJpke Oedtz 192 
Isbrandt Pyeterz 146 
Jacob Bouricius 241 
Jacob Herbaium 237 
Jacob Jansz Schellingwou 14 
Jacob Janz Tessel 141 
Jacob Pijetersz 72 
Jacob Reijners 54 
Jacob Roussel 204 
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Jacob van Marsum 8 
Jacques Block 3 
Jan Arentz smidt 142 
JanArentz 102 
Jan Bouwens 97 
Jan Dimmer 212 
Jan Egberts 10 
JanFock26 
Jan Frerickz 24 
Jan Frerickz 78 
Jan Gommarts 174 
Jan Hubrechtz 118 
Jan Jacobz vleyschouwer 31 
Jan Janz van Dijeueren 110 
Jan Janz 43 
Jan Janz 163 
Jan Martna 286 
JanPijeterz 188 
Jan Rommarts 256 
Jan Schellingwou 1 
Jan Sijmens Runia 122 
Jan Sijmenz 66 
Jan Sipkes 130 
JanThijsz 117 
Jan Thonis 79 
Jan van der Heul 38 
Jan Willemz backer 116 
Jarich Hendrickz 153 
JarichWopkes 151 
Jasper cramer 63 
Jasper Joupen 217 
Jel Jongama 272 
Jelcke Styntiema 298 
Jelle Sijbes 11 
Jiuo Joannis 198 
Joannes Asschendorp 202 
Joannes Gauckes 159 
Joannes Tijara 227 
JohanLoo251 
Johan Montsma 246 
Johan Rattaller 266 
jonge Jan Schellingwou 185 
Joost Heerma 296 
Joost Veelkers 84 
Julius van Dekama 210 
Kempe Jeltes 46 
Lambertjanz 149 
Laurens Feyckes 41 
Laurens glaesmaecker 281 
Lijeuwe Jansz Arum 114 
Lijeuwe Tijalles 155 
Lijeuwe Wathnija 126 
Lolle van Ockinga 268 
Lonas Engels 106 
Lucas Jarges 218 
Marck van Schoeten 299 

Marie van de Tympele 257 
Marten Geritz 49 
Marten Janz 132 
Mathijs Bockes 60 
Matthijs Heijmans 194 
Matthijs Heijmans 201 
Matthijs Heijmans 216 
Matthijs Rommarts 224 
Meijnert Pijeters 27 
MeijnertWijggerts 168 
MelchiorCaerlsl87 
Melchior de Groote 196 
Meye Nyenhuys 238 
Michiel Melis 162 
Minne Broersma 239 

Nicolaus Mamminga 249 
Nollis Thijssenz 59 
Oene Hemkes 22 
Oene Oenes 6 
Paulus Jellez 120 
Pieter Hesop 75 
Pieter van Cammingha 264 
Pieter van Deeckema 255 
Pieter van Eemskerck 214 
Pieter van Fritema 208 
Pijbe Douues 179 
Pijer Sappes 83 
Pijeter Albertz backer 170 
Pijeter Albertz 100 
Pijeter Arentz 101 
Pijeter Claesz 7 
Pijeter Douwes 47 
Pijeter Georgenz 140 
Pijeter Janz kistemaker 184 
Pijeter Pijeterz 123 
Pijeter Sijbrandts 94 
Pijeter Theus 147 
Pilgrum ten Indick 267 
Pyeter Augustinus brouwer 161 
Pyeter Hessels 51 
Pyeter Jacobz brouwer 68 
Pyeter Pyeterz 56 
Quirijn Wijthiesieo 
Renick Andringa 279 
Renick Cammingha 293 
Renick Cammingha 294 
Renick van Deeckema 269 
Rijenck Jansz 48 
Rijeurdt Obbes 93 
Ritske Janz 19 
RoeloffSchoeff58 
Roeloff Siclez 158 
Rommert Sijmenz 92 
Sappe Feddez 143 
Sappe Wijsma 231 
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Schelte Lyauckema 290 
Seerp Hanije 176 
SibbelAernsma85 
Sicke Deeckema 289 
Sicke Jacobz 67 
Sijbrandt Jacobz 36 
Sijbrandt Remkes 175 
Sijeurdt Sijeurdtz 112 
Sijeurdt Ulbes Rispens 113 
Sijmon Polman 233 
Sijouck Luijtiens 76 
Sijoucke Claesz 166 
Sijurdt Aesgema 230 
Sipke Sijeurdtz 44 
Sybrant Bourmania 283 
Sydts Eminga 270 
Syeurdt Franz 145 
Syts Aggema 288 
Syts Popma 245 

Syuck Cammingha 295 

Taecke cramer 18 
Thijmon Pijeterz 108 
Thomas Baltus 91 
Thonis Sijmenz 73 
Thonis Thonisz 80 
Tialcke Sickingha 287 
Tialle Sipkes 182 
TiepckeGoslinga291 
Tiepke Goeuertz 50 
Tijaert Wijbes 32 

Tijedts 5 
Tjalling Eyssinga 258 
TrijnAysma 113 
Trijn Hans Lens 125 
Trijn Jelbe 107 
Tryn Cammingha 263 
TyaerdtAeIwa282 
Tyerck Pyetersz 138 
Tzaling Campstra 284 
Tzalingh Wyckell 253 

UlrichAbbesl81 

Warner Willemz 164 
Watthie Eelckez 99 
Wijbe Hobbes 9 
Wijbe Orcks 90 
Wijbe van Goutum 37 
WijbrantAijtta213 
Wijbrant van Schoeten 219 
Wilcke Holdingha 278 
Willem Amez 74 
Willem van Holten 30 
Willem vanden Brouck 220 
Wolter Anthonis 95 
Wolter Hendricxz wever 40 
Wolter Janz schoemaker 104 
WopkeAliffz55 
Wpcke Bourmania 277 
Wpke Douues 148 
Wpke Gerckez 173 
Wpke Pijeterz 177 
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Noten 

1 Hellinga, Resoluties, nr. 497 (punt 10). 2 Collectie Burmania-Eysinga, inv.nr. 124: 
'Cohier van aanslag van Leeuwarden en andere stukken betreffende de leening van 
£ 150.000, zullende strekken tot afbetaling van de soldaten in garnizoen. 1577. Authen
tieke afschriften uit dien tijd. 1 lias.' Dit is niet geheel juist: het genoemde cohier (het 
eerste katern) is een origineel. Van de 'specificatie van de bedragen, waarop de geeste
lijkheid binnen Leeuwarden, de leden van het Hof, de suppoosten en de adel worden 
getaxeerd bij de deelneming aan een voorgenomen leening' (het tweede katern) is een 
eigentijds, niet gedateerd afschrift bewaard gebleven in: Archief van de Staten van Fries
land (1515-1580), inv.nr. 1054. Dankzij dit laatste afschrift konden enkele paleografîsche 
struikelblokken uit de weg worden geruimd; voor ons is het verder van geen belang. 3 Er 
is geen resolutie bewaard gebleven waarbij de volmachten van de landen en steden ge
zamenlijk dit besluit hebben genomen. Wel is er een resolutie van de 'plattelanden' van 6 
maart 1577 voorhanden, waarin een dergelijk, gezamenlijk genomen besluit wordt be
schreven, en waarbij de landen overgaan tot de eerste tenuitvoerlegging van dat be
sluit: Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, III, 1104-1105. 4 Van der Meer, 'Perso
nele Ymposysje'. 5 In 1575 althans: Woltjer, 230. 6 Ros, 24. 7 Zie noot 3. 8 Woltjer, 
247. 9 Wellicht ingegeven door het voorbeeld van Groningen, waar de burgerij om een 
snelle afbetaling van het plaatselijke garnizoen te waarborgen in januari 1577 het ini
tiatief tot een gedwongen lening en zwaardere belastingen had genomen: Ros, 25. 10 
Deze brieven waren als volgt geformuleerd: 'Wij ondergeschreven, als in deesen ge
committeerden der landen ende steden van Vryeslant, bekennen dat N. verschoeten 
heeft die somme van ... carolusguldens, tot 20 stuvers, diewelcke somme, metten inte
ressen vandien, na-advenant van 't hondert seven, die heuren inganck nemen zullen 
den eersten aprilis eerstcomende, tot den ondergeschreven termijn, hij wederomme zal 
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ontfangen hebben uut handen van Heero van Buyrmania, ontfanger-generaal, Martiny 
anno 1577 eerstcomende, daervoren wij die voorschreven landen ende steden, vol
gende onse procuratie verbinden. Actum, &c...': Thoe Schwartzenberg en Hohenlans-
berg, III, 1170 (art. vi). Hier wordt als vervaldag van de gedwongen lening dus 11 
november 1577 genoemd. In de aanhef van de onderhavige naamlijst wordt daarente
gen gesteld dat ieder 'sijne gelijcke somme met den behorende interesse binnen jaers 
weder t' ontfangen [sal].' 11 In Leeuwarderadeel werd 12V2 stuiver omgeslagen: 
Woltjer, 248 (noot 34) en de aldaar genoemde archivalia. In een remonstrantie aan de 
Staten van 16 juli 1586 stelt Johannes Petri Sannes: 'Mitsgaders noch sekere 1200 dalers, 
maeckende 1800 £, bij tijden van de coronell Robles bij de gretenije aen den Lant-
schap verschoten, met de intressen van dyen, nu in 't tyende jaer verschenen, achter-
folgende goede obligatie bij hem Sannes mede berustende': Archief van de Staten van 
Friesland (1580-1795), inv.nr. 2709 (punt 112). Met Wiebe Bergsma wordt een publica
tie over deze gewezen grietman van Weststellingwerf voorbereid. 12 Woltjer, 247-248, 
251-252 en 257-258. Vergelijk eveneens: Van Berkel, 66. 13 Verdeling en aantal van de 
florenen zijn in de loop der eeuwen niet altijd dezelfde gebleven. Uit de zestiende 
eeuw zijn mij slechts de onvolledige cijfers van 1511 bekend: Faber, II 648-649. Ik heb 
gewerkt met gegevens uit 1788: Tegenwoordige staat, IV, 369-371. Aldaar wordt gesteld 
dat het aantal florenen van Hemelumer Oldeferd door verkoop van insolvente landen 
was gedaald van ruim 4061 tot ruim 2588. Verdere vergelijking van Fabers cijfers met 
die van 1788 leert dat de cijfers van de grietenijen door de bank genomen met elkaar 
corresponderen en dat alleen Leeuwarderadeel en Westdongeradeel afwijkingen van 
meer dan tien procent vertonen. Voor de eerste grietenij is dit verklaarbaar gezien de 
overgang van de klokslag naar Leeuwarden later in de zestiende eeuw. Daarom is het 
juist onverklaarbaar dat de aanslag voor de Friese hoofdstad van 4576 florenen in 1788 
meer dan gehalveerd blijkt te zijn. Minder verbazingwekkend is dan dat het aantal voor 
Dokkum, verder de enige stad waar gegevens over bekend zijn, bijna gedecimeerd is. 
Maar voor de onderlinge vergelijking van de plattelandskwartieren zijn deze schrikba
rende verschillen van de steden niet van belang. In die vergelijking zou ook de 'repar
titie' kunnen worden betrokken, die de grietenijen en steden in 1585 opgelegd kregen: 
Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, IV, 544-547; alwaar ook een verdeling van 
corporagelden over de steden wordt gegeven. Vergelijk evenwel vooral: Postma, 'Flo-
reenbelasting' (dat ik eerst te elfder ure onder ogen kreeg). 14 Zie voor hem tevens 
noot 19. Bauck - haar verdere naam kennen we niet - is wellicht de weduwe van Wybe 
Gerrits Jelgerhuys (±1466-1534) en wordt in 1543 als 'gasthuismoer' van het Sint An-
thony Gasthuis vermeld. Zij was de tweede, veel jongere echtgenote van deze Leeu
warder burgemeester en kan in 1577 nog zeer wel in leven zijn geweest. Hiddema had 
hun dochter Sjouck Jelgerhuys getrouwd, die al in 1573 overleden was en in de kerk 
van Wier begraven ligt: Feenstra, 26-28; Van der Meer, Grafschriften, 141. 15 Zie voor deze 
chroniqueur mijn desbetreffende bijdrage, waarin ook op de onderhavige naamlijst 
wordt ingegaan. 16 Singels, nr. 257e. 17 Zie noten 13 en 16. 18 Woltjer, 248 en 278. 
19 Namelijk Hetto Wybes en Oeds Arents namens Oostergo, S. van Galama en G. 
Hiddema namens Westergo, Erasmus van Douma en Auke Ædes namens Zevenwou-
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den, Sjoerd Pijtters Ens en Dirk Jans namens de Steden (zie noot 21). 20 Het register 
van de achtste penning van de klokslag van Leeuwarden ('de drie dorpen') uit 1578 is 
bewaard gebleven: Singels, nr. 266: 'Register der namen van de eigenaars en huurders 
van landen, rondom Leeuwarden gelegen, benevens hun aanslag in de floreenschat-
ting.' Anders dan deze beschrijving luidt heeft het waarschijnlijk alleen betrekking op 
landen die juist niet floreenplichtig waren. Want zoals de landen de achtste penning 
naderhand over de floreenrente zouden omslaan, zo vermoed ik dat ook in de klokslag 
het Register van de Aanbrengveïdei als uitgangspunt heeft gediend. 21 Archief van de 
Staten van Friesland (1580-1795), inv.nr. 215, ff. 28, 34, 35v en 39v. 22 Blijkens de 
'brieven van verzekerheid' bedroeg de rente 7 % en ging zij op 1 april 1577 in: zie noot 
10. Uit het navolgende voorbeeld van de weduwe Espelbach blijkt evenwel dat nader
hand een hoger rentepercentage werd berekend. 23 Archief van de Staten van Fries
land (1515-1580), inv.nr. 712. 24 Rekest van de steden aan de hertog van Anjou van 
november 1582 met verzoek om in deze slepende kwestie een regeling te treffen, 
"twelck met 2 stuivers van de floreenrenthe kan geschieden, ten einde de processen 
vandien mogten worden geschout': Heliinga, Resoluties, nr. 53. Volgens eindrekenin-
gen van de ontvanger-generaal van de floreenrente werden er in de jaren 1589, 1590 
en 1594 respectievelijk 75V2, 76 en 95 stuivers over de floreenrente omgeslagen, die 
met inbegrip van de toeslagen van de steden en Het Bildt successievelijk 536.293-4-1, 
540.414-16-15 en 675.518-11-0 gulden opbrachten: Heliinga, Feicke Tetmans, nrs. 216, 
220 en 227. Per stuiver bedroeg de aanslag dus gemiddeld ruim 7100 gulden. 25 
Heliinga, Resoluties, nrs. 29 (punt 9) en 325. De eerste resolutie is niet door de vol
machten van de steden ondertekend en de tweede niet door Westergo. 26 Ibidem, nr. 
497 (punt 10). 27 Vergelijk: Heliinga, 'Sybout Aysma', 98. 28 Archief van de Staten van 
Friesland (1515-1580), inv.nrs. 580 en 642; Archief van de Staten van Friesland (1580-
1795), inv.nr. 9, f. 36. Zie voor dit echtpaar verder: Lokin e.a., 76-77 en 83; en Meesters, 
53. 29 Dorsale aantekening op het derde katern. Daar staan eveneens de volgende aan
tekeningen: 'speciflcatiën van de leeninge der 150.000 £'; 'register van de 150.000 £'; 
'18 maart 1577'; en 'Eyssinga'. De nummering van de aangeslagenen is door mij aan
gebracht. 30 Dorsale aantekening op het eerste katern. 31 Naderhand toegevoegd 
met dezelfde hand. 32 Naderhand toegevoegd met andere hand. 33 In de marge: 'B'. 
34 In de marge: 'A'. Deze en de drie voorgaande noten wijzen erop dat er gewerkt werd 
volgens een vaste volgorde, wellicht bestaande lijsten, waar ooit het Leeuwarder stra
tenplan aan ten grondslag lag. 35 Dorsale aantekening op het tweede katern. 36 
Hoewel Het Bildt als kroondomein toen een bijzondere positie innam en nog niet als 
een volwaardige grietenij van Westergo in het Friese staatsbestel opgenomen was, is 
het toch zeer opmerkelijk dat het hier tot Oostergo wordt gerekend (zoals uit de kwar-
tiertotalen aan het slot onomstotelijk blijkt). 

ift> 



Aforismen, aantekeningen & anathema's 
Een handschrift van Joost Hiddes Halbertsma 

GOFFEJENSMA 

1. Inleiding 

Het is niet altijd een genoegen om oud te worden en zo dit voor iemand lijkt 
op te gaan, dan is het wel voor de beroemde Friese literator-taalkundige Joost 
Halbertsma (1789-1869).l Het is ook duidelijk waarom dit bij hem zo was. Hij 
was een negentiende-eeuwse Job, een man die zichzelf, een groot deel van 
zijn omgeving en ook zijn eigen tijd had overleefd. 

Geboren in Grouw in 1789 had Halbertsma, toch wel tegen wil en dank, 
zijn beste jaren gesleten als doopsgezind predikant te Deventer. Een profes
soraat, door hem zo fel begeerd, was hem niet gegund. Maar liefst vijf keer 
was hij als serieus kandidaat voor een hoogleraarschap aangemerkt; even zo 
vaak was het op het laatste moment misgegaan. Zo rond 1850 was het hem 
duidelijk geworden dat het er ook niet meer van zou komen. Tot die tijd cor
respondeerde hij voortdurend met allerlei belangrijke en geleerde lieden in 
binnen- en buitenland. In mijn Het rode tasje van Salverda heb ik laten zien 
dat de praktijk van het brieven wisselen en van het contacten leggen en 
onderhouden voor tenminste een even groot deel in het teken stond van 
'netwerken' als van zuivere wetenschapsbeoefening. Zowel voor zichzelf als 
later voor zijn vier zoons probeerde hij posities af te dwingen. Het zegt dus 
veel dat Halbertsma er zo rond 1850 mee ophield om in ieder geval de brief
wisselingen zorgvuldig in mapjes te bewaren en dat hij waarschijnlijk toch 
ook wel veel minder brieven begon te schrijven.2 

Zelf had hij, als zestigjarige taalkundige, niet zoveel meer van het leven te 
verwachten, maar wat erger is, ook over zijn gezin voltrok zich in de jaren 
rond 1850 een groot drama. In 1847 stierf zijn vrouw en vanaf dat moment 
tot zijn dood in 1869 zou hij als weduwnaar door het leven gaan. In Deventer 
werd hij 'Den olden' genoemd. Van zijn vijf zoons kwam er uiteindelijk maar 
één goed terecht, althans 'goed terecht' naar het verwachtingspatroon van de 
vader. De jongste zoon Tjalling bracht het - overigens pas na Halbertsma's 
dood in 1869 - tot hoogleraar in Groningen en stichtte een gezin. In de jaren 
veertig, vijftig en zestig volgden in de levens van zijn andere zoons - Petrus, 
Hidde, Binnert en Watse - de dramatische ontwikkelingen elkaar snel op. 
Binnert en Watse bleken niet in de voetsporen van hun vader te willen tre
den. Ze kozen voor het zeemansberoep, de eerste bij de marine, de tweede 
op de vrachtvaart. Binnert overleed al vrij vroeg, in 1861, terwijl Watse later 
verslaafd raakte aan drank en morfine. Aan het eind van de jaren veertig 

DE VRIJE FRIES 80 (2000) 167-194 



i68 GOFFE JENSMA 

Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) op 77-jarige 

leeftijd 

bleek Halbertsma's oogappel Petrus zodanig uit zijn geestelijk evenwicht ge
raakt, dat hij opgenomen moest worden in De Meerenberg te Bloemendaal 
waar hij zichzelf vervolgens uithongerde. In 1865, tenslotte, pleegde Hidde 
Halbertsma, medisch hoogleraar aan en rector magnificus van de Leidse 
Universiteit - en ogenschijnlijk dus een zeer succesvol man - zelfmoord. 
Daarmee kwam er een eind aan de grote plannen die Halbertsma met zijn 
jongens had gehad. Mogelijk, waarschijnlijk zelfs wel zijn ze onder de enor
me dwang van die vaderlijke eerzucht bezweken. 

Hs. 167 

Het pleit voor de authenticiteit van zijn belangstelling en van zijn schrijver
schap dat Halbertsma ondanks al deze teleurstellingen bleef schrijven. Hij 
publiceerde in deze laatste jaren hier en daar artikelen, die zeker niet per 
definitie tot zijn minste behoren, hij werkte verder aan zijn magnum opus: 
een Nieuwfries woordenboek, en hij schreef ondertussen, zoals hij dat altijd 
had gedaan, agenda's en zakboekjes vol met observaties, aantekeningen en 
aforistische notities. Het handschrift dat hier is uitgegeven - Hs. 167 in de 
Halbertsma-collectie in de Provinciale Bibliotheek van Friesland -, is het 
laatste volledige dagboekje dat van hem is overgeleverd.3 Halbertsma hield 
het bij in de jaren 1866 tot 1868. Hij was toen achter in de zeventig. 
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Er zijn in de loop van de tijd tal van teksten uit het omvangrijke Halberts-
ma-archief gepubliceerd.4 Over het algemeen gaat het dan om uitgewerkte 
stukken tekst, opstellen, lezingen, lange brieven en dergelijke. De waarde van 
dit dagboekje is nu juist allereerst dat het door het fragmentarische karakter 
ervan zo goed laat zien hoe Halbertsma bij de samenstelling van deze lange
re teksten doorgaans werkte. Hij produceerde telkens kleine fragmenten 
tekst, die hij, gestileerd als volzinnen, achter elkaar opschreef. Het kon dan 
gaan om citaten, invallen, observaties, moppen, anekdotes, commentaren enz. 

Uit deze fragmenten stelde hij vervolgens langere teksten samen. Omdat 
deze werkwijze in zijn teksten steeds goed zichtbaar is, is het geen wonder dat 
men zijn stijl vaak, ietwat negatief, heeft betiteld als 'anekdotisch'. Nicolaas 
Beets bijvoorbeeld merkte ooit op hoe Halbertsma in zijn geschriften op een 
kunstschaatser leek, die alle kanten uitdraaide en -zwaaide en die, wanneer 
men dacht 'nu valt hij', toch weer vrolijk verder zwierde.5 Persoonlijk denk ik 
dat dit geen zwakte van Halbertsma's stijl is, maar juist een zeer sterk punt. 
Juist dit procédé maakt zijn stijl, zeker vergeleken bij die van de meeste van 
zijn tijdgenoten, namelijk uitermate direct, persoonlijk en karakteristiek. 

Te oordelen naar wat hij daarover zelf schrijft in zijn stuk over 'De Stijl' is 
deze persoonlijke directheid ook bewust ingebracht en dus ook in zijn eigen 
ogen geen zwaktebod: 'De woorden stellen onze denkbeelden voor. Wat het 
woord onmiddellijker aan het denkbeeld ontspringt, wat het dat denkbeeld 
getrouwer, frisscher, en schooner zal teruggeven. Op deze wijze wordt de taal 
de spiegel der menschelijke ziel.'6 Hij streefde bewust een 'natuurlijke' schrijf
stijl na, die hij zich voorstelde als 'spreektaal', de taal van het volk. Op dit vlak 
was hij voorloper van schrijvers als Multatuli, De Genestet en HaverSchmidt. 

Wat verder opvalt is de aard van de stukjes tekst die Halbertsma verza
melde. Zijn manier van werken kenmerkt zich door een zeker empirisme. 
Net als uit de rest van zijn oeuvre, blijkt ook uit deze tekst hoe zeer Halbertsma 
hechtte aan zijn eigen waarnemingen en vooral ook aan de observaties die 
hij zelf op zijn reizen deed. In dit dagboekje noteert hij bijvoorbeeld allerlei, 
vermoedelijk toch wel op eigen waarneming berustende eigenaardigheden 
van de Duitsers. Onder een en hetzelfde kopje staat dan een aantal van zulke 
observaties. Men krijgt de indruk dat Halbertsma ze al associërend aan el
kaar reeg. Ook hier ligt een, nu meer inhoudelijke verklaring voor de directe 
toon van zijn stukken. 

De moderne theologie 

Waarover schrijft een oud man? Doorgaans komen met de jaren de terugblik, 
de mildheid en de wijsheid. Zo niet bij Halbertsma. Ook al was hij de zeven
tig ver gepasseerd, hij keek nog steeds kritisch om zich heen, en vooruit. De 
tijd reikte hem nieuwe onderwerpen aan - de moderne theologie, het libera
lisme, de toen in Nederland alom gevoelde Pruisische dreiging -, maar hij 



170 GOFFE JENSMA 

bleef de tijdcriticus die hij ook op zijn twintigste al was. Ook hierin heeft dit 
ene dagboekje waarde; het laat namelijk zien hoezeer Halbertsma zichzelf 
door de jaren heen gelijk was gebleven en dus ook - tragisch genoeg - hoe hij 
zichzelf had overleefd. Aan zijn 'empirisme' lag met andere woorden een 
waardenschema ten grondslag, dat door zijn gehele werk heen gelijkbleef, 
maar dat gaandeweg aan zeggingskracht inboette. 

Nergens wordt dat duidelijker dan op het terrein van Halbertsma's eigen
lijke vak: de theologie. In de jaren vijftig en zestig eiste in Nederland het theo
logisch modernisme zijn plaats op. De Leidse theoloog J.H. Scholten - de 
belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming - probeerde de theologie 
op de hoogte van de tijd te brengen en dus om de kloof tussen theologie en 
natuurwetenschappen, tussen godsdienst en ervaring te dichten. Godsdienst 
werd voor hem en zijn vele volgelingen tot een onderwerp van wetenschap
pelijk onderzoek. Er was niets bovennatuurlijks aan; de Bijbel was niet langer 
het door God aan de mens geopenbaarde woord, maar een uiting van gods
dienstig besef; een boek vol verhalen en legendes, zoals er zovele op de 
wereld waren. Christus was niet meer dan een voorbeeldig mens geweest, 
die navolging verdiende. Wonderen bestonden niet; ze waren immers een 
inbreuk op de natuurwetten. 

Onder grote delen van de hogere burgerij in Nederland was dit modernis
me vanaf het begin van de jaren zestig bon ton geworden. Achteraf is wel 
gebleken, dat deze vrijzinnige sympathieën voor velen een opstapje waren 
tot agnosticisme, atheïsme en onkerkelijkheid. In de jaren zestig, toen Hal
bertsma zijn aantekeningen schreef, genoot de Nederlandse bourgeoisie nog 
volop van de - achteraf dus kortstondige - droom dat geloof en wetenschap 
heel goed samen zouden kunnen gaan. 

Halbertsma behoorde niet tot deze dromers. Hij toont zich hier een ver
klaard tegenstander van het modernisme; veel van zijn aantekeningen zijn aan 
de moderne dominees gewijd. Hij stelt ze gelijk aan de - in zijn ogen would-
be - liberalen. Modepoppen zijn het! Zijn kritiek op hen doet ogenschijnlijk 
sterk denken aan die van Multatuli, die immers de moderne predikanten ook 
verweet, dat ze brood bakten waar ze zelf geen bek meer aan wilden zetten. 
Er is tussen beide echter één groot verschil. De vrijdenker Multatuli had - en 
hij was niet de enige - de moderne theologie links ingehaald en zich 'bekeerd' 
tot atheïst.7 Hij vond het modernisme dus achterhaald; laten die dominees 
toch de moed opbrengen om het geloof dan maar helemaal vaarwel te zeg
gen en volledig op de wetenschap te vertrouwen. 

Halbertsma hield daarentegen vast aan de oude dogma's van openbaring 
en aan het geloof in de mogelijkheid van het wonder. Op hoofdlijnen kan 
men hem thuisbrengen binnen wat in de kerkgeschiedenis het 'Oud libera
lisme' wordt genoemd, de stroming die tot circa 1840 de overheersende was. 
Kenmerkend hieraan was, dat de grootburgerlijke heersende elites enerzijds 
een opvatting koesterden van een godsdienst boven geloofsverdeeldheid, 
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terwijl ze tegelijkertijd losjes vasthielden aan openbaring en wondergeloof. 
Ook voor Halbertsma gaat dit op. 

In mijn Rode tasje merkte ik op hoe het begrip gemeenschappelijkheid in 
Halbertsma's denken centraal stond. In zijn opvatting van cultuur plaatste 
hij allerlei lagere, volkse elementen naast de haute culture van de burgerij. 
Het één kon volgens hem niet zonder het ander. Cultuurgeschiedenis was 
voor hem niet alleen de geschiedenis van de goede smaak en de hogere kun
sten, maar stelde niets voor als niet ook de cultuuruitingen van lagere, klein
burgerlijke standen daarin werden geïntegreerd. 'Cultuur is het bezit van 
geheel een volk'. Zoals het met cultuur was, zo was het met de taal en ook 
met de godsdienst. Men kan niet door een vreemd soort chemie de wonde
ren (zoals die in het volksgeloof bestaan) scheiden van het meer rationele 
geloof van de hogere standen. Zou men het wondergeloof willen uitroeien, 
dan zou men daarmee ook het christelijk geloof als zodanig uitroeien. 

Een constante door de jaren heen was dus dat Halbertsma in zijn opvat
ting van godsdienst en cultuur zo'n uitgesproken nadruk legde op 'gemeen
schappelijkheid'. Maar de tijden waren veranderd. Indertijd had Halbertsma 
zich door zijn vrijmoedige kritiek doorgaans links van het midden op kun
nen stellen. Zijn inborst in theologicis was niet bepaald orthodox of formeel; 
integendeel, hij propageerde een op de praktijk van het leven van alledag 
gericht geloof. Nu op zijn oude dag moest hij het opnemen tegen het moder
nisme en nu toonde hij zichzelf een conservatief. Waar de modernisten het 
wonder en de openbaring verwerpen, wil Halbertsma, zo blijkt uit deze tekst, 
eraan vasthouden. 

De opmerkingen die hij over de moderne dominees maakt zijn misschien 
hier en daar vrij plat. Toch duikt ook hier weer het thema van de gemeen
schappelijkheid op en, voorzover ik kan zien, uitgesprokener en ook diepzin
niger dan ooit tevoren. Halbertsma meent namelijk dat de moderne theologie 
de volheid van het bestaan geweld aandoet. De overgave door de modernis
ten van de godsdienst aan de natuurwetenschappen maakte volgens hem de 
godsdienstige waarheid tot een mager abstractum, waar ze voor hem thuis
hoorde in de geschiedenis zelf en niet beredeneerd moest worden, maar door
voeld als een wezenlijk onderdeel van het tragisch bestaan van de mensheid. 
Tegenover deze ervaring van de volheid van het bestaan beschouwde hij de 
houding van de modernisten als oppervlakkig en sentimenteel. Niet zijn 
minste bezwaar was ook dat de modernisten in godsdienstige zaken de indi
viduele keuzevrijheid stelden boven 'het gezag'. Dit kon het gezag van de ge
openbaarde Bijbel zijn, maar natuurlijk ook dat van de predikant. 

Halbertsma was een man van de eerste helft van de negentiende eeuw. 
Zijn ideaalbeeld van 'gemeenschappelijkheid' was geworteld in het idee van 
de Nederlandse natie, van een standenmaatschappij waarin de hogere stan
den niet alleen een surplus aan verstand en ervaring hadden, maar ook de 
verantwoordelijkheid droegen en moesten nemen om voor de lagere te zor-
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gen en hen te representeren in een gemeenschappelijke cultuur. Het bleek 
een droom, die in de geschiedenis niet uitkwam. Na de jaren zestig van de 
negentiende eeuw zouden de verschillende denominaties in de Nederlandse 
samenleving elk hun plaats innemen en verdedigen. Door de verzuiling ver
anderde de culturele en godsdienstige dynamiek in de samenleving wezen
lijk van karakter. Van het door Halbertsma gekoesterde ideaal van een 
omvattende gemeenschappelijke cultuur, taal en godsdienst kon toen niet 
langer sprake zijn. 

Cherchez la femme 

Ook op een ander vlak, tenslotte, toonde Halbertsma zich typisch een man 
van de eerste helft van de negentiende eeuw. Zijn fascinatie voor de andere 
sexe is een onderwerp dat er in deze tekst erg uitspringt. Zijn voorliefde voor 
het scabreuse - voor de 'oude drekapotheek', zoals hij zelf zei - is bekend; hij 
was gek op poep en pies-verhalen en schreef ze ook graag op. 

Als het over vrouwen en over het vrouwelijke gaat - en dat is in deze tekst 
nogal eens het geval - toont hij zich hier veel beschroomder en roept deze 
tekst interessante vragen op. Zou hij er plezier aan hebben beleefd om op te 
schrijven dat hoeren net als dominees van 'lullen' houden? En waarom 
noemt hij het 'ding' niet bij zijn naam? Men zou van een vrijmoedig man als 
hij toch mogen verwachten dat hij in ieder geval wel 'schede' of 'vagina' zou 
schrijven, maar hij houdt het liever op 'dat onappetijtelijke ding'. Zijn vrij
moedigheid kende dus grenzen en was klaarblijkelijk een eigenschap die 
thuishoorde in het mannelijk domein. Ze beperkte zich - getuige ook het 
hier opgediste verhaaltje over het kunstoog in de anus van een eenogige 
vrouw - tot dat wat man en vrouw gemeenschappelijk hebben: hun anus. Hij 
blijkt van vrouwen te houden om wat hen onderscheidt van de man: hun 
kleine 'folies' en hun zwakheden. Is deze stringente scheiding van de sexen 
typisch voor de eerste helft van de negentiende eeuw? Hoe zou hij gere
ageerd hebben op het feminisme dat daarna voorzichtig de kop opstak? Is 
zijn uitgebreide handleiding voor de vrouw om zich goed te kleden door lief
de ingegeven of door heerszucht? Het zou interessant zijn om zijn oeuvre 
vanuit dit perspectief eens wat nader te bekijken. Me dunkt zo'n onderzoek 
zou ons, juist door Halbertsma's directe vrijmoedigheid, meer kunnen leren 
over deze merkwaardige geleerde dominee, maar zeker ook over de negen-
tiende-eeuwse mentaliteit in het algemeen. 
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2. Verantwoording 

Het origineel van de hier uitgegeven tekst berust in de Provinciale Bibliotheek 
van Friesland in de Collectie Joost Halbertsma onder nummer Hs. 167. Het 
bestaat uit 128 in een boekje ingebonden beschreven pagina's van 103 x 170 
mm. Getuige de jaartallen 1866 en 1868 op p. 1 en p. 117 is de tekst geschreven 
in de jaren 1866 tot 1868. 

Dit origineel is door mij niet genormaliseerd, zoals in historische kringen 
wel gebruikelijk is. Ik ben de mening toegedaan dat ook de spelling een on
derdeel van een schrijverschap is. Het is beslist opmerkelijk dat een auteur 
die zich in de loop van zijn werkzaam leven zo intensief met spellingszaken 
heeft beziggehouden zich in zijn 'aan zichzelf gerichte' geschriften zo ontzet
tend slordig betoont, dat hij een en hetzelfde woord in verschillende varian
ten neerschrijft. Klaarblijkelijk was de spellingsdwang nog niet werkelijk 
geïnternaliseerd en laat dit juist zien, waarom Halbertsma zo fanatiek was in 
spellingszaken. Eén slordigheid heb ik niet gehonoreerd en dat is de volstrekt 
inconsequente en willekeurige manier waarop Halbertsma omgaat met de 
'ij' en de 'y', een onderwerp nota bene waarover hij zelf een artikeltje had 
geschreven.8 Door de gehele tekst heen heb ik beide tekens weergegeven als 
'ij'. 

Zoals dat gaat wanneer men schrijft, vergat Halbertsma soms een woord 
of een deel van een woord op te schrijven, soms ook schreef hij woorden 
dubbel. In dergelijke gevallen heb ik tussen vierkante haken hetzij het woord 
aangevuld [+xxxx], hetzij aangegeven dat hier een woord te veel is geschre
ven [-xxxx]. Halbertsma's handschrift, tenslotte, is moeilijk te lezen; het is 
doornig en warrig als een braambos. In een enkel geval kon ik een woord 
niet lezen en ook dat heb ik aangegeven door middel van vierkante haken en 
vraagtekens [xxxx?], waarbij ik soms de meest waarschijnlijke oplossing heb 
gegeven. 

3. Tekst 

1866 

1848 
De herziene constitutie veranderde 't stemrecht in dier voege dat de stem
men eerst niet door den trechter der provinciale staten liepen, noch dat de 
provinciale staten of stedelijke regeringen zich zelven inkozen, maar de 
stemgerechtigde burgers regelrecht de leden der stads- provincie en staatsre-
gering inkozen. Dat onmiddelijk nationale element riep in alle lichamen 
leden, die nooit geregeerd hadden en dus onbekwaam waren. In den naam 
van liberaal en verdoemde aristocraten stapelden zij 12/ dwaasheden op 
dwaasheden.9 
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Voor en na de revolutie van 1795 liepen de goede burgerlui, die anders 
op hun ambacht waren, naar fraterniteiten en koffihuizen om couranten te 
lezen, te politiceren en borrels te drinken. De zuipers en dronkaards ver
honderdvoudigden. In de Thorbeckiaansche bewegingen van 1848 was er 
een likeur en Eau de cologne stoker te Doesburg, met name Barneveld, die 
op eens van conservatief geavanceerd liberaal werd. Men keek raar op en 
ieder zocht naar de reden; doch om niet. Eindelijk kwam 't uit. Bij de verkie
zingen zopen de liberalen zulk een massa bittere borrels, dat hij links en 
rechts commissie kreeg op zo en zoveel oxhoofden bitter. Thorbecke en bit
ter smolten bij hem zamen en hij werd van de rode republiek. /3/ 

Rusland 
Rusland doet ieder jaar eene lening. Het zal den colossus van 't Noorden 
gaan, als het gegaan is met die van het zuiden. Toen duizend oorzaken de 
macht van 't Romeinsche rijk hadden ondermijnd, is het ten laatst nog 
opgevreten door den fiscus. /4/ /5/ 

Bras dessus, bras dessous 
Arm in arm met elkander te lopen is ene Fransche gewoonte, ook bij de 
mannen. Na het Normandische conquest namen de Engelschen haar als 
zeer voornaam over. De Nederlanders later de man met de vrouw. De Ger
manen hateden deze lichamelijke gemeenzaamheid tusschen mannen als 
een reukje hebbende van sodomie en zo ook de Angelen, Saxen en Friezen. 
De Friezen en Saxen gaan op feesten met hunne liefjes /6/ hand aan hand; 
het zij hand in hand, het zij hand aan hand door den gewrongelden zak
doek, als liefde knoop, verbonden. 111 

Kennis oftoet[?] die de talenten weet te vinden 
Het gaat de volken als de koningen; alleen zij worden machtig en groot, die 
den rechten man voor de rechte plaats weten te vinden. Dit was de kracht 
der regering van Napoleon. In steden, waar 't volk de regering stemt, rijst de 
ellende en de armoede, omdat de inwoners hunnen gunstelingen raden 
moeten maken, zonder op talent of eerlijkheid te letten. /9/ 

Latijn 
Men voorspelt dat er over 50 jaar geen Latijn of Grieksch meer zal gelezen 
of geleerd worden, Maar men neemt de Grieksche beelden en gebouwen 
als de typen ener classische smaak, en dat beginsel in de kunst wordt eiken 
dag machtiger. Doch, wat de een doet met haar beste [k?], doet de andere 
met woorden; het is eene emanatie uit dezelfde bron, de vorm verschilt. 
Die twee vormen vullen elkander aan en dat de eene steeds krachtiger zou 
worden en de andere vergaan, wil mij geheel niet aan. In deze eeuw van 
Jan Perfect10, waar het onbeschofte geweld het recht vertrapt, hebben vor-
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sten en volken het onderwijs der ouden in politicis meer dan ooit nodig. 
/11/ 

Armbedeling 
De armbesturen bedelen op geregelde tijden. Ook particulieren geven veel 
eene wekelijksche gifte. Ons lieven heer doet dat anders. Al de weldaden van 
God zijn in grootte en tijd onzeker. Op de lange baan baren eerlijkheid en 
vlijt welstand; maar wanneer en waar de zegen opdaagt is een raadsel. En het 
is een raadsel om ons wakker, behoedzaam en arbeidzaam te maken. Wij 
kunnen niet op een zekeren dag van zegen rekenen en er ons hoofd bij 
nederleggen. De armbesturen moeten op geregelde tijden /12/ bedelen en 
dit is een hunner kwade zijden; maar bijzondere personen moeten zich de 
moeite getroosten om ongeregeld, hoe wel naar omstandigheden te geven. 
Daarom is de particuliere weldadigheid zoveel beter dan de algemene. 

Ik laat daar nog de verkleefdheid van den armen aan den particulieren, 
die vrijwillig en uit zijn eigen zak geeft, terwijl de arme de armvoogden aan
ziet als administrateurs van zijn eigendom, en hun genen dank hoegenaamd 
meent schuldig te zijn. De band tusschen arm en rijk, te voren zo innig /13/, 
is thans, nu de particuliere weldadigheid zich dagelijksch meer oplost in de 
algemene, geheel verslapt. Het zijn 2 standen die vijandig tegen elkander 
overstaan. Een oud arm wijf te Bolsward, zeide aan den president Armvoogd, 
vroedsman Rolck, die haar het gevraagde weigerde, It isjimmes niet. It binne 
ons boereplaatsen. 1141 /15/ 

Buurschap 
De leden der maatschappij waren door het buurschap, de grondslag der 
Germaansche staten naauw aan elkander gebonden. De leden gaven ene 
jaarlijksche contributie, waaruit kranken gelaafd, weduwen en wezen onder
steund werden. De buren waakten bij den kranke; zij bekleedden en begroe
ven hem als hij stierf. Jaarlijks deden de buurmeesters rekenschap aan de 
gansche buurt, die daarbij en familie feestvierde. 

Die band is verscheurd. Afzetters, verlopene kerels, rappe guiten als 
boden, staan aan 't hoofd van begrafenisfondsen, ondersteunkassen, etc. en 
niemand /16/ ziet naar zijn buurman meer om. Elk voor zich zelven, is 't 
motto, en God voor ons allen. /17/ 

Monarchische en Republikeinsche zeden 
Wie den invloed der regeringsvorm op de zeden wil zien, zie hoe wijd de eti
quette der Engelschen en Amerikanen uit elkander loopt. Met de benen in de 
hoogte te disputeren over hoge staatkundige vragen en in de hembdsmou-
wen is dagelijksch werk in 't congres. Zo doet de Republikein. Hoe formeel is 
daarentegen de monarchale Engelschman! De deftigste Amsterdammers 
hielden durende de republiek de hoed op; het ontbloten van 't hoofd lieten 
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zij aan hunne knechten over. De maagd der vrijheid op de guldens heeft den 
/18/ hoed op. Jeronimo de Vries, Heremiet en de zulken lieten zich tekenen 
met den hoed op. Men zie de studieprenten van [Marcus?] uit het begin 
dezer eeuw (19de) waar men enige portraiten met de hoed op aantreft. Als 
Lodewijk Napoleon in de schouwburg was, hield 't publiek de hoed op. /19 / 

Professoren en Domenijs 
zijn door hun ambacht gewoon als meesters alleen te praten en zijn daarom 
slechte ministers en diplomaten, die met anderen op gelijken voet moeten 
praten om tot hun doel te komen. 

Zij hebben meest ondeugende zonen, althans de professoren wier zonen 
van kindsgebeente af aan door lichtzinnige en verkwistende studenten ge
vierd worden. /20/ 

De twee kunnen 
De man bemint in de vrouw, de vrouw in den man het tegendeel van zich 
zelven. In den man kracht en moed; in de vrouw tederheid in de ziel en in 
den vorm des lichaams beminnelijke zwakheden en kleine folies. 

Politieke huwelijken 
Zommige mannen trouwen een rijk oud wijf, en als dat hen erfgenaam 
maakt en sterft, trouwen zij een mooi jong wijf om hen in den ouderdom op 
te passen. /21/ 

Apen 
Een groot man heeft steeds een troep apen achter zich lopen, (imitatorum 
servum pecus)11 die zijne beginselen overdrijven en er een caricatuur van 
maken. Ten laatste gaan zij zo ver, dat de grote man hun moet afvallen en 
zich terugtrekt. Zo aapten de liberalen Thorbecke na; de leerlingen van 
Scholte hunnen meester.12 Thorbecke en Scholten, die hunne apen ontken
den, hoort men naauwelijks meer noemen; maar de moderne domenijs en 
de liberalen zijn overal en regeren het land. /23/ 

Eingeknechted 
De vader, de schoolmeester en de baas van het ambacht voeden den Junge in 
Duitschland op met de rotting. In het midden van 't familieleven, op de 
school en op den winkel regeert de stok. Zelfs de man regeert de vrouw dik
werf met klappen. De geest van 't volk is reeds in het kind gebroken, maar 
niet gebogen; de geest heeft geleerd te bukken voor 't geweld, zonder te 
mogen vragen naar reden. De geest is reeds bij zijne eerste ontwikkeling ten 
onder gehouden door den schrik, die de liefde, de dankbaarheid en den eer
bied buiten sluiten, en van kinds af aan is hij eingeknechted. Engelsche, 
Friesche en Hollandsche jongens uit school komende denken nergens om 
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dan spelen en guitenstreken uit te voeren; de Duitsche Junge tam en 
bedachtzaam zit aan den drempel louter tot uitspanning Latijn en Fransch te 
conjugeren. Dit is de regel die echter eene menigte uitzonderingen heeft vol
gens den regel naturam licet expellas furca tarnen usque redibit.13 

De zang wordt op alle lagere scholen onderwezen, door den organist der 
kerk. De liefde tot muziek, die in het hart des volks zit, daardoor verhoogd en 
verfijnt, maakt de gasten nog onmanlijker en gedweer. In Pruisen ziet men 
/25/ ambachtslieden in het schoft, elders doorgebracht in de kroeg, op een 
bank onder geleide ener guitarre zingen. 

Kleermakers zijn in D. het voorwerp van bespotting; misschien om hun 
onmanlijk handwerk, verenigd met hunne matigheid en liefde tot muziek. 
Een bijzonder soort zijn de Damen-schneider, die dames de japonnen etc. 
etc. meten, snijden en vervolgens door vrouwen laten naayen. Het zeggen 
van hun is 

Siebzehn schneiden gehen aufein pfund 
Und wenn die das nicht wiegen so sind sie nicht gesund. 

Een man zonder titel is in 't geheel geen man. Hoe langer die titel, /26/ 
hoe hoger man. 

De geest der slavernij onderhoudt men in Pruisen door de wet, dat ieder 
Pruis, rijk of arm, zonder genade [-en] of remplacement als gemeen soldaat 
dienen moet. 

Het is een militair governement en volk. Een gemeen soldaat, zoon van 
een graaf, zit naast een prins in de koets, met een jager erbuiten. 

De ontvangers en policieagenten zijn gepasporteerde soldaten. 
Knechten en meiden hebben een boekje waarin hun gedrag door opvol

gende meesters en meestressen opgetekend en bij een nieuwe huur ver
toond en door de policie moet nagezien /27/ worden. 

Hoezeer goede gymnasiasten ziet men buiten de militairen weinig rijden 
te paard. 

In Engeland zijn de posten van 't gouvernement voor een bijzondere 
klasse van menschen; en de wet aan ieder voorgeschreven is, luidt Help 
Yourself. Het Gouv. in Duitschland zorgt voor 't onderwijs der kinderen. Ieder 
ziet hier uit naar een post van 't gouvernement, het zij van policie, het zij van 
bureauwerk; hierdoor onstaat het machinale en het zorgloze van het solda
tenleven. De benodigdheden van het leven hier goedkoop zijnde bovendien, 
kennen zij de zorgen niet van een Engelschman of Nederlander, zo kunnen 
zij zich aan poesie en muziek en Romantische of sentimentele /28/ dromen 
overgeven. 

Zij zijn minder practisch en degelijk dus dan de Eng. of Hol. De 
Duitschers geven elkander geld zonder re[+d]en en zijn de lichtgeloovige 
prooi van geld-gieren. 

De koopmans stand is alleen busines-like menschen. Deze worden niet 
bedrogen maar een gemeene Duitscher, die in Engeland en de Veren. Staten 
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van America koomt, vindt zich spoedig in den nek gezien door een landge
noot die de wakkerheid en de practicale bedrijvigheid van zijn nieuw vader
land heeft aangenomen. /29/ 

Duitsche Liefde 
Liefde, wijn en talhout 
Zuipen, sentimenteel verliefd zijn en smeicheln; en getrouwd de dame ran-
zelen. 
Wijn, een liefde gevolgd door rottingolie. 

Wat is de reden dat ook de doctoren en vroedmeesters die dageliks met het 
ding ommorschen en naauwkeurig weten hoe onaptijtelijk het er uitziet, er 
toch gek op zijn en nestvollen kinders krijgen. De natuur gaat boven de leer. 
/30/ 

1866 
De koning van Pruissen is de gezalfde des Heeren, en in den naam des 
Heeren laat hij 50000 menschen doodslaan. Bij die overwinning houdt hij 
kerk om den Heere te danken en de domenij preekt uit de psalmen. Dit heeft 
de Heere gedaan. Zij dwalen dus die zeggen dat hij valsheid, verraad en 
moord heeft gepleegd. De IJslandsche dichters noemden een bataille, hugins 
jol, het gastmaal der ravens gera härd hugins jol, een bloedigen strijd vech
ten, eig. een ravensmaaltijd aanrichten, skalkynis jol, het wolven banket. De 
beschaving heeft het nu zo ver gebracht /31/ dat het feest der verscheurende 
beesten of wilde dieren voor een muloen menschen om elkander te ver
moorden tegelijk wordt aangericht. En zulks in naam van Godsdienst en 
beschaving. 

Als men zich 't werk den goddelijke providentie opdraagt is, men men
schen geen rekenschap schuldig. /32/ 

De liberalen 
houden veel van onbestemd gekraai, maar zij worden woedend als men uit 
hunne beginselen gevolgtrekkingen haalt. /33/ 

Speelbanken 
De aleatores van professie hield men in Cicero's tijden voor infaem. Dat 
waren heidenen. De christelijke vorsten durch Gottes genade betalen hunnen 
luxe uit gewettigde speelbanken, met welke zij een contrakt aangaan. /34/ 
/35/ 

Het militaire Europa 
Elk is soldaat; elk wordt rijp voor de slavernij. Een onderofficier uit de heffe 
des volks commandeert en bestuurt uwe minste bewegingen. Hij com-
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mandeert 'De rok rechts geknoopt voorwaarts'. Gij zult de poort uitwande
len; uw rok is links geknoopt. De schildwacht keert u, en zegt, Gij zijt niet 
gekleed naar de caserne. -De waschvrouw brengt u op den verschoondag 
in de caserne 't schoon hemd; als de laatste man 't heeft ontvangen, koomt 
zij bij UI terug om het vuile terug te nemen. De heren staan reeds in 't kos
tuum van Adam voor de dame, als ze de schone hemden presenteert. Door 
alle /36/ liederlijkheid heen gezwierde soldaten liggen naast de recruten 
en leiden hun het spoor naar de hel in. Geen godsdienst, geen zedelijk
heid, geen welgevoegelijkheid, schrik voor straf is 't enige beginsel. Alles 
wordt rijp voor stomme gehoorzaamheid en de tirannij stijgt veilig ten 
troon. /37/ 

Rotterdam 
Te R. ligt het boek van Erasmus altijd vol drek en stenen, terwijl de verlichte 
politie zeer waakzaam is om de kinderen het lopen met papieren lantaarn-
tjes op St. Martensavond te beletten. /38/ /39/ 

Cotteletten 
Een edelman te Zutfen hield er een raaf op na voor zijne kinders, die allerlei 
dingen snappen konde. Dikwijls kwam zwartrok in de keuken aanhuppelen 
om de meiden goedenmorgen te zeggen quasi, doch eigenlijk om wat te poet
sen. Eens zou hij weglopen met een cottelet, maar de vlugge keukenmeid 
snapte hem, en smeet de dief in woede het venster uit in de gracht, waar de 
muur van 't kasteeltje uit opgetrokken was. Hij ploederde zoveel met de vler
ken door 't water dat hij de wal kreeg en doornat weder in de keuken kwam. 
Juist viel een piasregen, en een boer, /40/ die den heer een haas bracht, had 
zich middelerwijl druipende nat voor het brandende vuur geplaatst. De 
natte raaf ging ook bij het raam zitten en vroeg zijn buurman, Heb je ook van 
de koteletten gehad? /41/ 

Pruissen 
hoe meer zij geadministreerd, gereglementeerd, gecorporaald worden, hoe 
verder zij van 't zelfgouvernement af zijn en een ogenblikje vrijgelaten tot 
oproer overslaan. 

In de landen Hanover, Hellen, Hamburg etc vonden zij Pruisische ele
menten; in Holland heerscht van huis tot huis een horreur voor de Pruissen. 
Door de sabel en de corporaalsstok zult gij ze te onderbrengen, maar de 
tegenstand zou taai zijn. Zij zijn ook zo claervoyant wel om te zien, dat wij 
slaven zijn als de Pruis garnisoen in onze vestingen heeft, en ieder ogenblik 
/42/ in staat is hem te mitrailleren. Het beste middel zou zijn, om het 
Hollandsche vee te verzuipen en er Pruissen voor in de plaats te stellen. 

Het middel der veroveraars om de natie te winnen is, om de vorst verach
telijk te maken, die zij onttronen willen. Dit middel is door de officieuse 
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organen als de Köln. Zeitung, de Kladraste14 aangegrepen, doch die mijn is 
hun zelven in het gezicht gesprongen. De woede van een vurig verliefd min
naar kan niet groter zijn, wiens aangebedene minnares de laster besmet 
heeft. En wee den lasteraar. /43/ 

Hans Michel is goed en oprecht, maar hij wordt valsch als hij artig wil 
zijn. Dan is zijn karakter, als de kleur zijner stoffen, zonder enige vastheid. 

Duizenden Duitschers kwamen voorheen in Holland om de conscriptie 
te ontvluchten, en dat waren allen lui die werken wilden en konden. Iedere 
mof was een aanwinst der nationale kracht. Daar Pruissen niemand van de 
conscriptie vrijlaat zal deze gezegende loop wel aanhouden. /44/ /45/ 

Modernen 
beweren dat er gene openbaring van God is, in den zin namelijk van een bui
tengewoon gezantschap. Gene wonderen dus meer, geen hemelvaart, opstan
ding enz. Geen gezagsleer meer, zuivere reden en geweten. De bijbel is een 
gewoon menschelijk boek, en daar preken ze nog uit voort. Onze voorouders 
waren dus ook gekken, die om naar dat Goddelijk woord den bijbel te leven, 
den marteldood trotseerden. Zij wisselden het gezag der Roomsche kerk met 
dat van een oud boek, vol leugens. /46/ 

De modernen houden pinxter, paasch, opstanding, hemelvaart [+ voor 
fabelen], waarvan zij de historischen grond lochenen; evenals de ouders St. 
Niklaasspelen om de kinders te vermaken, welverzekerd, als zij tot hun ver
stand zijn gekomen de kinderachtigheid der fabel vanzelven wel zullen 
inzien. 

Alsdan wordt op alle Fransche scholen de Mythologie Chretienne geleerd, 
nevens de Grecque etRomaine. /47/ 

Soldatenstand 
eenmaal veracht, thans geëerd in Nederland. /48/ /49/ 

Moderne theologie 
Met de wonderkracht van Jezus verdwijnt ook zijn brevet als Godgezant, ver
loren al de heerlijke woorden en lessen haar kracht bij 't wonder uitgespro
ken. Hij is niet meer dan een theosoof zo als er duizend geweest [+zijn], 
groot en goddelijk in zijne eigene inbeelding. 

Men beweerde altijd dat die historische, anecdotale dramatische inkle
ding der goddelijke waarheid alleen indruk op de volkmassas kon maken. Nu 
zijn zij dit niet meer nodig. Het zijn philosophen die genoeg aan de waarheid 
in abstracto hebben. Het is de eeuw van Jan Perfect. 

Velen zeggen echter zij zijn even zinnelijk en dom als altijd. In dat geval 
zijn zij als moderne /50/ Heeren [+verplicht] een remplacant voor het drama
tische van de voorstelling der religie te geven. Als de crenoline vervalt kan 
men de dames niet in het onderrokje laten lopen ! 
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Nu de historie der N.T.15 in het rijk der fabelen is gedaald, moeten de 
institutrices der Fransche scholen ook wel haast geëxamineerd worden in la 
Mythologie Chretienne, zo wel als Grecque. 

En de heren die reeds zeer geleerd waren, worden nu hooggeleerd. Zij wil
len geen gezagsleer, ook niet van Christus. Zij nemen dus niets van 
Tubingen16 en Reman,17 op horen zeggen over, maar lezen eerst al die 
Grieksche, Latynsche, Arabische en Sanskrite stukken die /51/ deze scholen 
aanhalen. 

Modern? 
De deisten en Voltaire deden hetzelfde reeds. De deisten door wijsgerige boe
ken; Voltaire door satire. Het publiek las de deisten niet, de satire verfoeide 
het Godsdienstig gevoel. Beiden misten. De modernen veinzen den diepsten 
eerbied voor de religie, en besproeien het magere vischje der ontkenning 
met een sausje van sentimentele gemoedlijkheid. En zij blijven aan, schei
den niet; schijnen op te bouwen, terwijl zij afbreken. Zij brengen 't verder. De 
sentim[+ent]ele toon is de remplacant van 't drama. /52/ 

Modern? 
Vooral daarin modern, dat zij den historischen grondslag van de feiten des 
Evangelium ontkennen en toch 't Evangelium blijven prediken. /53/ 

Kleding en opschik der Vrouw 
De gustibus non est disputandum,li en vooral niet in de mode, het welk een 
tiran is. Er zijn echter vaste beginsels, welke men binnen het ijzeren hek der 
mode kan volgen. Zie hier voorbeelden. 

De krankzinnigen dragen nu een muts, dan een hoed, nu een doek; zij 
schijnen te beseffen dat hun hoofd iets ontbreekt, dat zij door het kapsel 
zoeken te verhelpen. Zo gaat het met de eeuwigwisselende en ongelofelijke 
figuren die de dames op 't hoofd zetten. 

Er zij harmonie tusschen de rimpels van uw gezicht. Zet geen vlaggen op 
strontpramen! Verft gij uw hair blond, oude matronen, /54/ zet gij eene blon
de pruik op, uw ouderdom koomt te meer uit. Dan eerst wordt de winter dui
delijk wanneer gij bloei[+en]de rozen in de sneeuw zet. De natuur, die uw 
hair grijst, brengt harmonie in uw hoofd, en maakt u eerwaardig en in zijn 
soort schoon. Het is een leugen, dat hairverven en die men dadelijk ontdekt. 

Leg geen poffen op uw schouders. Een schone schouder is het eerste wat 
in het oog valt. Een kind met naakte schouders schurkt ze dikwerf op en dan 
nog scheef hetwelk het hoog- of ook wel scheefschouderig maakt. 

Brede lappen om, poffen op de mouwen, die de armen misvormen. De 
mouwvolge den arm. /55/ 

Men schimpt op het inschroeven der voeten der Chineesche dames; maar 
wat is dat bij het inpennen der ribbekast, bij de onze? Een welgevleeschde 
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dame pent zich in; wat niet in 't rijglijf kan kwakt er onder of boven uit. Wilt 
Gij een schone taille, oefen uwe longen door den zang; uwe handen, [-voe
ten] en voeten in gymnastische bewegingen. De snede van uw figuur zal edel 
zijn en edel blijven. Wilt Gij uw midden, dat hart en longen insluit, inpersen, 
een der geringste nadelen is dat Gij een rode neus krijgt en dat voor uw leven. 
De straf voor uwe dwaasheid staat als brandmerk voor uw hoofd geschreven. 
Uit de orthopedische instituten koomt men meest met een rode neus uit. 
/56/ 

Hoge hielen der dames. Zij lopen op de tonen, houden het lichaam op als 
een staat, om niet voorover te vallen, en hebben een hortenden en stuiten
den gang als een steltenloper. 

De kleuren. Wees wel geproportioneerd van lichaam en de snede uwer 
kleren zij onberispelijk, door de kleur kunt Gij u misvormen. Wit maakt alles 
groter en dikker; zwart maakt u dun en krimpt alles in. Vertikale strepen 
maken u langer; horizontale korter. Bij elkander passende kleuren noemt 
men complementarisch, omdat zij elkander aanvullen. Groen en rood; geel 
en purper; orange en blaauw, vonkelrood en paarsch horen bij /57/ elkander. 
Neem echter liefst één kleur, en gene grote ruiten dan, dat altoos een slechte 
smaak verraadt, dan wanneer uw figuur zo lelijk is, dat Gij uw lelijkheid wilt 
verbergen. Neem uw gelaatskleur in acht bij 't uitzoeken van de kleur. Groen 
geeft den drager iets blozends, roosachtigs; rode kleuren dempen de kleurig
heid (roodheid) van 't vel. Blaauw verhoogt de schoonheid der blondines, 
geel die der brunettes. Wit verlevendigt een blanke (bright) kleur, zwart 
dempt die. Een negerin staat een kleurig kleed goed dat aan de blanke vrouw 
onverdragelijk zou zijn. Een Indiaansche minne of ayah is goed gekleed in 
moeselijn, hetwelk hier ieder kwalijk staat behalve een jonge Europeaansche. 
/58//59/ 

Party-namen 
In revolutionaire tijden pronken de partijen met mooie namen. In 1795 
noemden de vijanden van orange zich patriotten. De komst van W. I stikte de 
partijen.19 Toen hij 't land verarmd had en abdiceerde, noemden de orangis
ten zich conservatieven en de burgerpartij zich liberalen, In Duitschland 
nationalen. In den tijd van Catilina zag men te Rome 't zelfde verschijnsel. 
Mooie lui hebben mooie namen. 

Ook in de Godsdienst hapert 't niet aan mooie namen. Wat dunkt u van 
Jesuieten als volgers van Jezus? Van modernen? Een naam die alle mode-pop-
pen en dandys aantrekt. /60/ /61/ 

Adoptie 
De meeste zonen van edellieden zijn thans zinkelingen, die hun fort maken 
van zuipen en hoereren. Tegen dat kwaad hadden de Romeinen de adoptie. 
Bij adoptie kozen zij zulke zonen, als zij zelven zouden wenschen voortge-
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bracht te hebben. Debent sapientes viri tales quasi a Republica liberos accipe-
re, quales a natura solemus optare.20 Plinius Jun. Lib IV, ep. 15, zie meer plaat
sen Jun. Etym. Anglic. adopt. /62/ /63/ 

Kiest uwe vrouw 
zo als de bij hare bloemen. Men zegt, dat de schepper de bloemen heeft 
gekleurd om de bijen aan te lokken; doch hoewel de roos met een gloedrood 
kleed is uitgedoscht, vliegt de bij liefst op het nederige heidebloempje aan, 
omdat er de meeste honig in zit. Doe ook zo, jongeling! Zie niet te veel naar 
schitterende schoonheid, die als een vernis dikwerf de ondeugd bedekt en 
spoedig verwelkt. Zie uit naar de vrouw, die in de bijekorf uwer aanstaande 
huishouding de meeste honig zal uitstorten. /64/ /65/ 

Zelfvergoding 
is de bron van het tegenwoordige liberalismus, de moderne theologie en de 
jacht van alle standen om in zeden en kleding te klimmen in den stand, die 
boven ieder is. /66/ /67/ 

Tous les bonheurs 
De jeugdige moeder met het eerste kind aan de borst of naakt in 't hembje 
opheffende en van ondere naar 't lachende kindje opziende nadat zij 't gerei
nigd heeft. /68/ 

Noblesse oblige 
De adel is bij onze jonkers de vrijpas tot zuipen, brassen en hoereren. 

Pieron [?] 
liet een briefje na, waarin stond Je ne suis rien, même pas Academicien. /69/ 

Humbug 
Er koomt dagelijks meer humbug en vertoning op de wereld. Holle vormen. 
Vox et praeterea nihil.21 Wie er liefde, vriendschap, dankbaarheid, oprechtheid 
achter zoekt is een gek. Iemand, die tot een eeuw behoort, waarin achter de 
vormen nog iets van dat soort verborgen zit, vindt zich geheel vreemd in deze. 
Letterkundige congressen, oud-studenten verenigingen, Belgische [xxxxx?]strij
ders, Waterloo strijders, Muzijk-feesten, schuttersfeesten, boekverkopers con
gressen, caffé-chantans, receptien, kinderbals, danskaartjes van pis in de broek 
om aan juffer chic-au-litvooi den dans te praesenteren. /70/ 

Liberalen 
azen op alles wat nieuw is en op nieuwtjes, menende dat nieuw en vooruit
gang hetzelfde is. Daarom zijn ze ook meest allen van de leer der moderne 
domenijs. /71/ 
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Politieke leugens 
De politieke leugens, waarop de couranten ons dagelijks onthalen, zijn 
meest leugens uit nood, zij verschijnen thands dagelijks, te voren één of 
tweemaal in de week. Bij gebrek aan politiek nieuws in tijden van vrede moet 
men zijne toevlucht wel nemen tot verdichtsels, welke het publiek ook veel 
liever heeft dan niets. Daar koomt bij dat zij een dubbelde plaats innemen; 
eene om ze te melden en later eene andere om ze te logenstraffen. De cou
ranten doen als de scheerbazen, die wel weten dat hunne klanten liever een 
jokken22 dan niets hebben, en daar om altoos een velletje in den scheerzak 
hebben. /72/ /73/ 

Engelsche theologie 
is mannelijker en minder kwezelachtig dan die van het continent, omdat 
leken als Bayle, Baco, Teylor, Butler, Fillotson23 aldaar zich wijdden aan dat 
onderwerp en niet de theologanten alleen. 

De domenijs zijn halfgeleerden, zij zien dat zij met ene wijdlopige parade 
van oppervlakkige kennis en een smeersel van gemoedelijkheid verder komen 
dan met klassieke wetenschap en voordracht. Uit hun geklets is de pun ge
boren, Wat overeenkomst is er tusschen de domenijs en de hoeren?Zij houden 
beiden veel van lullen. /74/ /75/ 

Ophangen 
gezelen enz deugen niet als afschrikkend voorbeeld. Toen de slotboer, die 
zulk een gruwelijken moord in de laan bij Utrecht had gedaan, gehangen 
zoude worden, kwam hij op 't schavot, met de beul en de priester beiden in 't 
zwart achter zich. Een der omstanders dit drietal zo geplaatst ziende, zeide, 
Nu is 't wonderlijk! Twee zwarte azen achter de hand en nog [xxxxx?] 
1761 [/77/ /78/]24 /79/ 

Theologisch vraagstuk 
Mijn boer kooiker25 liet den avond van den laatsten vastendag de huisklok 
een uur vooruit zetten. Voor middernacht mocht hij als Roomsch christen 
geen vleesch eten. Noch hij noch de huisgenoten wisten quasi van die klok-
verzetting. Twaalf uur was wat laat. Nu vraten zij het warme vleesch dat 8 uur 
te vuur gegaan was, volgens den tijd te 11 uur dat zij puiloogden, maar vol
gens de klok te 12 uur precies. Nu rijst de vraag wien de boer eigenlijk ver
neukte, ons lieven heer, den pastoor of zich zelven of alle drie tegelijk? /80/ 
/81/ 

Theologische disputaties 
De boezemvriend van Deutscher, knecht van den mattewever Haberts, stierf, 
nalatende vrouw en kinderen.26 Hij was vrijgezel en ondersteunde 't huisge
zin. Maar dat werd vrijagie; de pastoor van Schalkhaer kwam er achter en 
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gelaste de weduwe om Deutscher, een Lutheraan, de deur uit te smijten. 
Deutscher naar de pastoor, met wien hij ging disputeren over 't ware geloof, 
en voelende dat hij tegen een geleerden sophist niet was opgewassen, wend
de 't als een oud oorlogs oostindie man op een anderen boeg. Gij gelooft, 
Mijnheer de pastor, zeide hij, dat God een vader is, en dat hij zijn kind, dat 
hem smeekt, den weg der waarheid zal wijzen. Zeer zeker, antwoordde de 
pastoor. Wel nu, zeide hij, hier bij mij leg ik een klontje broodsuiker /82//83/ 
en bij u een dito. Vlieg[+t] een mug het eerst op uw klontje, dan word ik 
Roomsch; vliegt hij eerst op het mijne dan word gij Luthersch. Wij gaan ieder 
in een hoek der kamer, God den Heer bidden, dat hij den mug zende en 
besture, en over ons geloof is door God zeker beslist. Dat is geen manier, 
zeide de pastoor, daar wil ik niet van weten. Dan betrouwt Gij uw geloof ook 
niet, Mijnheer de pastoor, was 't triumfantelijk antwoord van Duitscher. /84/ 

Modernen 
Zij zijn in de theologie wat de liberalen in de politiek [+zijn]. Theoretici zon
der een practische blik in de werkelijkheid. 

De godsdienst is de hoogste poesie; de poesie opwellende uit de diepten 
van 't menschelijk hart, uit de zedelijke natuur van den mensch. De moder
nen houden die natuur buiten de rekening, en willen den mensch hunne 
godsdienst der rede opdringen. Zonder geleerdheid beslissen zij wat voor 
1800 jaar al of niet gebeurde. Geen wonderen, geen hand gods, geen inwer
king van god in 't menschelijk hart meer. De eeuwen voor ons waren vol van 
die poesie. Elk natuurverschijnsel brachten zij op de godsdienst terug. De 
herfstdraden waren 't naaigaren van Maria, waarmede zij de rokjes voor 't 
kindeken Jesu maakte. /85/ 

Moderne theologie 
De moderne domenijs ontkennen openlijk de historische waarheid van 
gebeurtenis, zo als wonderdadige geboorte, al de wonderen, opstanding, 
hemelvaart, enz. waarvan zij de feesten vieren. Het domenijsschap is hun 
wat de Romeinsche auspices hun staatsambt was, de wichelprofeten uit 
vogels, blixems, enz.. Deze heren konden elkander niet voorbijgaan zonder 
te lachen over 't domme volk. 

Zij gingen ook liever dadelijk uit de kerk, mais la fourchette est Ie sceptre 
du monde.27 

Moderne theologie! De godgeleerdheid tot een modeartikel verlaagd! En 
die naam is geen afgrijzen voor de duizenden die ze aannemen! Zo dit geen 
bewijs [+is] dat 't vrome godsdienstig gevoel in dit geslacht is uitgeroeid? 
/86/ 

De moderne theologen hebben gelijk dat zij aanblijven als domenijs. Zij 
hebben Ie een broodje, want men betaalt hen voor de ontkenning van de 
waarheid der evangelische, verhalen die zij als Evangeliedienaren moesten 
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bevestigen. En 2e sluiken zij het ongeloof in het Evangelie in als predikers 
van het Evangelie om er hun eigen evangelie voor in de plaats te stellen. /87/ 

De vormen in de natuur 
zijn het ideaal van alle stoffelijke schoonheid. De ruwe onbeschaafde 
mensch vindt in de harmonie en rust dier schoonheid niets, wat zijne woeste 
verbeelding prikkelt. Hij verminkt die [xxxxxx?]; tatoueert zich de huid; hangt 
ringen in zijne neusvleugels; rekt oorlellen tot aan de schouder uit; snijdt 
paarden en honden staart en oren af; scheert de honden het gat kaal; 
dwingt[?] de bomen om hunne karakteristieke en analogische vormen af te 
leggen en maakt er suikerbroden [+van]. De Grieken waren volkomen bevre
digd met de vormen der natuur; zij namen die aan als de type der schoon
heid en alle kunsten, en indien zij ze poogden te veredelen het was in hare 
richting, waarvan /88/ eenvoud en aanspraakloze harmonie der delen het 
vaste kenmerk waren. De Grieken stonden ook aan het hoofd der beschaafde 
volken. /89/ 

Grote kinderen 
Wij lachen over de verrukking waarmede het kind u van het rijden van St 
Nicolaas op de schoorsteen vertelt. Maar is de zielsvreugde van den 50jarigen 
man, die van den koning een lint krijgt, iets minder kinderachtig? /907 /91/ 

Gemeenzaamheid tusschen Heer en Knecht 
In onze republiek ging de heer gemeenzaam om met den knecht, die in zijne 
beginselen en gedrag van den heer overnam. In de monarchie houdt de heer 
zijnen knecht op een afstand; geen vertrouwelijk woord, gene groete, alleen 
bevel, dikwerf op barschen toon als tegen een paria uitgebracht. De dienst
baren smorende alzo in hun eigen vet en zonder invloed der beschaafdheid, 
werden gemeen, en dat gemeen zal al dieper zakken, wat de gaping wijder 
wordt. 

Een lege en slaafsche geest met stomme gehoorzaamheid van buiten, en 
verkropte weerbarstigheid van binnen aan den eene kant, trots en onme 
[+de] dogenheid aan den anderen kant, zijn 't gevolg. Pruissen, ja geheel 
Moffrica aan de eenen kant is steeds in dien toestand geweest; wij komen er 
in en worden rijp /92/ voor de eer der annexatie aan Pruissen gelijk Hanover. 

Het bewijs levert Deventer vergeleken met Friesland. De meid, de knecht, 
de ambachtsman weet niet hoe diep hij zich in de tegenwoordigheid van zij
nen heer buigen zal, en hoe diep hij denzelfden heer in zijn hart verachten, 
beschimpen of vervloeken zal. De Friezen, die nog gemeenzaam met hunne 
dienstbaren omgaan, kennen dezen slavengeest in hunne onderhorigen nog 
niet.28 

Die gemeenzaamheid gaat in Friesland met gehoorzaamheid gepaard, 
maar waar de slaafsche geest door langdurige miskenning van 't recht der 
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minderen is ingestampt niet. Gemeenzaamheid in Duitschland /93/ /94/ 
leidt tot ongehoorzaamheid; er moet Prügel bij komen. In Deventer, waar 't 
moffebloed door 't Nederlandsche loopt, deugt ze ook niet. /95/ /96/ 

Christus gedeeld 
Men presenteert de goede Gemeente thans 6derlei Christus. 
Ie een orthodoxe Christus zoon van God, de verzoener 
2e een liberale historische Christus 
3e een mythische Christus van Strausz29 

4e een Romantische Christus van Renan30 

5e een Moderne Christus, van wien niets overblijft dan, wat de mode er van 
gelieft te maken. De wijl de vormen en de inkleedsels van dien Christus met 
de begrippen afwisselen, heeft deze de meeste kans van enige duurzaam
heid. /97/ 
6e Een Roomsche Christus, die zich dagelijks laat maken en breken en tot 
God is verheven door 260 milloen menschen. /98/ 

Roomsche Kerk 
De kerk heeft een grote maag, zegt Göthe. Zij heeft eeuwen achtereen de 
schatten van Europa verslonden en blijft nog even hongerig want er is niets 
van overgebleven. 

Koffi 
Koffi moet zijn, zwart als de duivel, heet als de hel en zoet als de liefde. 
Tailleyrand31 

Tout pour Ie ventre. Nap. I, lafourchette est Ie sceptre du monde.3,2 /99/ 

Maconnerie 
onpractisch. In de loge is alles broeder. Broeders die door verspreiding van 
licht, kennis en kunst alle slagbomen van vooroordeel en bijgeloof, die de 
menschen van elkander scheiden, geheel 't menschdom zoeken te vereni
gen. Broeder schoenmaker, kruyenier, poulier, blikslager, stalhouder binnen 
de wanden der loge, welke men buiten de loge niet wil aankijken. 

Tapijtverkopers, manufacturiers, wijnkopers, doctoren, apothekers wor
den lid der loge, om daar den broeder op kiesche wijze te vragen of er ook 
iets van zijne dienst zal zijn? /100/ 

Duitsche geest 
is systematisch. Het systema moet voorafgaan en de toepassing volgt, die 
gene vruchten draagt, omdat zij door onpractische onderstellingen onmoge
lijk is. 

De Duitser Burne33 zegt. Als de Duitscher een vlek in zijn jas heeft, bestu-
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deert hij eerst de Chimie, om een middel tot uitwissching der vlek te vinden. 
Als hij nu eindelijk dat middel heeft gevonden en het wil aanwenden is zijn 
jas versleten en aan een oude kleerkoop verquanseld. /101/ 

Franschen 
zijn volgens hun eigen zeggen het beschaafdste volk van Europa. En onder-
tusschen kennen zij geen ander middel om hunnen aangerande eer te red
den dan een duel, dat wil zeggen, het vuistrecht, het scandaal der barbaar-
sche middeneeuwen. Indien zij niet hebben gepoogd om hunnen vijand aan 
een degen te rijgen of een kogel door den kop te jagen, of hij hen, is hun eer 
niet gered. Een groot schobbejak is meest een beter schermmeester of schie
ter dan een eerlijk man. 

Het duel is het summum der Fransche beschaving. /102/ /103/ 

Vriendschap 
De liefde valt in eens haar voorwerp in de armen; het is aandrift. Vriendschap 
bedenkt zich eerst voordat zij 't doet, Daarom is 't met de liefde, Ras heet, ras 
koud, van koud slaat zij zelfs over tot haat. Vriendschap op overleg gegrond is 
bestendig. 

De Liefde sluit bij eene vrouw de vrees niet buiten; maar vriendschap, 
hoeveel dan ook door eerbied, achting en ontzag ingegeven, kent de vrees 
niet. De gelijkheid moet volkomen zijn. De boer en de knecht, de minister 
van oorlog en de officier kunnen geen vriendschapsverbond sluiten. 

Zij zeggen, de vriend leent van den vriend geen geld; van de alledaagsche 
vriendschap geldt dit, maar van de ware niet, die zeer wel tegen een rekening 
van credit en debet bestand is. /104/ 

Het woord vriend is in 't gebruik nogal elastiek. Mijn vriend! Ne [+e], mijn 
vriend! legen uw partij. Een rechter, die den misdadiger aankondigde dat hij 
hangen moet, opende zijne toespraak altoos met de woorden, Mijn vriend, 
het is mijn smartelijke taak u aan te kondigen, dat de rechtbank het dood
vonnis over u heeft uitgesproken. 

Men kent den man aan zijne vrienden. Niet waar. Stil en luidruchtig, over
ijlend en bedachtzaam, grappig en stroef, zoekt elkander door eene weder-
zijdsche aantrekkingskracht, waarvan niemand rekenschap kan geven. De 
band is geheimzinnig. 

Goede, eerlijke, edelmoedige menschen hebben dikwerf geen enkelen 
vriend in de wereld, naar /105/ wien zij steeds reikhalzend uitzagen, terwijl 
lieden van eene lagere natuur, zonder enige moeite genegenheid voor zich 
wekken. 

Iemand met een hard hart had nooit een vriend; in het hart zetelt de 
vriendschap en waar zij een bestendig verblijf heeft. 

Er is een strijd tusschen vriendschap en 't huwelijk. Het is roerend en 
tevens belachelijk, de verlegenheid van een verloofd man te zien, die aan een 
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halsvriend zijn aanstaand huwelijk bekend maakt. Het is of hij excuus vraagt, 
of hij eene belediging tegen zijn vriend in den zin heeft, en of hij een woor
deloos verbond schendt door zich te hechten aan 't voorwerp zijner liefde. 
Voorheen hadden ze gene geheimen voor /106/ [+elkaar], maar nu voelt de 
verloofde dat hij ze liever wou fluisteren in een ander oor, dan waarvoor hij 
gister nog gene geheimen had. En inderdaad is een man getrouwd, zo zal 
zijne vrouw, indien dien naam waardig, van lieverlede zijne beste en naauw-
ste vriendin worden. Het meisje neemt alle[+e]n als een haar toekomend 
recht, en heeft geen medelijden; maar daar de vrouwen doorgaans gene 
vriendschap kennen, zijn zij ook minder te berispen!?]. Hare genegenheid 
voor een man is liefde; hare genegenheid voor eene harer sexe wordt zo 
belemmerd door jalouzij en wordt zo licht door een scherp woord verkoeld, 
dat het den titel van vriendschap niet verdient. /107/ Hoewel minder baat
zuchtig en egoistisch dan de man, zijn zij ijdel en en meer overgegeven aan 
naarijver. Hare sympathies zijn ook van een bekrompener natuur; want 
godsdienstige meningen, beginselen van staatkundige en letterkundige 
smaak zijn gene banden van vereniging tusschen haar als de mannen. Zij 
hebben vele betrekkingen welke zij mijne lieve, mijn allerliefste noemen. My 
dear, my dearest. Zij geven niet hoog op van hare toegenegenheid en mis
schien is zij ook niet veel waard. /108/ 

Voor den man is naast een goede vrouw een goede vriend de grootste 
schat op aarde. 

't Huwelijk 
is de school van vrouw en man, om in de maatschappij zijne plaats goed te 
beslaan. Beiden leren een klap te geven en te ontfangen, te geven en te 
nemen. Oude vrijers en vrijsters zijn eigenzinnig, kleingeestig, onhandelbaar, 
ligtgeraakt. 

Als een eenlopend gezel het goed op de wereld heeft dan is er een soort 
van vrouwen, welke 't spreekwoord geldt: Wil ik in 't paradijs blijven, dan 
moet ik gene Eva binnenlaten. 

Mijn vriend P. had zulk een Eva, die hem opgelegd was om zijn geduld te 
oefenen, meende hij, en in dien strijd vond hij zich gelukkig als een hem 
door God opgelegde taak. /109/ 

Bedgenoten 
man en vrouw, zeide mijn vriend de kannunik Duvid, zijn bedgenoten, maar 
wat zijn ze als ze elk op een afzonderlijk bed slapen? Zij zijn thori socii,34 en 
moeten bij elkander liggen. De bijligging en de bijslaap zijn de voltooing van 
het huwelijk; den vereniging tot een lichaam en eene ziel. Waar de deelge
nootschap van 't zelfde bed ophoudt, keren zij als 't ware tot de afzondering 
terug, waaruit zij elkander tot zich getrokken en tot één wezen versmolten 
hebben. 
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Napoleon de I wilde dat de echtgenoten ook bedgenoten zouden zijn en 
bij elkander slapen. Zij behoren voor hunne kinderen, voor hun huisgezin 
het voorbeeld van trouw, verkleefdheid en de volkomenste eensgezindheid 
/110/ met één woord intimiteit te zijn. Gelijk zij één zijn behoort het huisge
zin eens te zijn, en dit kan niet als zij in de nacht elkander[+s] bijzijn vlieden. 
Verenigd naar den lichamen zijn zij 't naar den geest en naar den zin, en hun 
beider voorbeeld, bevel en gezag daalt met verenigd vermogen als uit een 
enkel brandpunt op hunnen kinderen en bedienden neder. 

De man deelt zijn rijk met de vrouw, zodra hij zijde aan zijde bij haar 
heeft geslapen. Een chirurgijn begreep dit voordat hij trouwde. Op zijn deur 
stond nog op 't ogenblik dat hij uitging om te trouwen, Vroed en heelmeester, 
maar toen hij terugkwam stond er Vroed en halfmeester. /111/ 

Franschen 
hebben vele woorden voor courir, aller etc, maar niet een voor stare.35 Een 
Franschmans¾¾¾niet dan tegen zijn wil. /112/ /113/ 

Klungel 
In Groningerland vraagt de meid van de herberg bij het te bed gaan of gij ook 
een klungel bij u wilt hebben? Dit geeft dikwerf aanleiding tot misverstand, 
want de Hollanders verstaan er een hoer door, en het is een tafelschel. 
Evenwel de Hollandsche opvatting is zo mal niet, of er zijn wel voorbeelden 
van. 

Een leerlooier van Harderwijk logeerde in een burgerlogement te Keulen. 
Bij zijn vertrek vroeg hij de rekening van kamer no 18 waar de post op kwam 
Henriettechen een nacht 1 thaler. Hij vroeg wat dat was? Ach, Herr, Zie weis-
sen wohl. Ik weet van niets. Ik heb dien nacht niets genuttigd. Jetteke! 
Jetteke! riep de kastelein aan H. die /114/ in de naaste kamer aan 't schom
melen was. Henriette sprong voor den dag. Heb jij menheer hier deze nacht 
geen gezelschap gehouden? Neen, Mijnheer, ik ben op no. 17 geweest. 
Verzeihen sie, Herr, zei de kastelein, Es ist ein fehler gewesen. In 't logement 
waren een vijftal juffers, die nachtdienst deden. /115/ 

Het geluk van Europa 
Burne36, de vriend van Heine, beweert dat men met een koord van 30 vaam 
geheel Europa kan gelukkig maken. /116/ 

De klopgeesten 
geven op uwe vragen het antwoord, door tikken of kloppen, die Gij telt en zo 
tot die letters van het A.B. koomt, waaruit 't woord gespeld [+is]. Zeven tik
ken is G, één tik is A. en elf tikken is L en 't woord is gal. Nu is er de vraag, 
welke spelling de klopgeesten volgen, die van Siegenbeek37 of een latere? 
Spellen zij gtoichü Tikken zij 1 maal 3 of 3 maal en acht maal? /117/ 
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1868 
In dit jaar riep ieder liberaal in ons Nederland 
Ach, lieve Heer! Hoe spijt 't mij! 
Elk één is dom, behalve wij. /118/ 

De vrouw 
is voor den Jongeling de incarnatie van een engel en voor den ouden kouden 
man een beddepan. /119/ 

Valsch oog 
Een Haagsche dame verloor haar rechter oog, hetwelk zij verving door een 
kunstoog uit Parijs, 's Avonds legde zij haar oog in een glas water op het bed-
detafeltje. Half slapende en dorstende greep zij 't glas en joeg gulzig het oog 
met 't water door de keel. Men gaf haar laxans op laxans om dat oog quijt te 
worden, maar zij was en bleef geobstrueerd. De Apotheker kwam om haar 
een klisteer te zetten, die echter een oog voor den anus ziende, dat hem aan
keek, de klisteer wegwierp, en verschrikt vluchtende uitriep, 'Mevrouw heeft 
den duivel in'./120/ /121/ 

't Afschrikkend voorbeeld 
en zijne kracht ziet men duidelijk in kinderen van ouders, die door slofheid, 
luiheid, weelde of verkwisting, hun goed verspeelden. Als kinderen leerden 
zij weelde en overvloed kennen, en als jongelingen de armoede als 't gevolg 
van de ondeugden hunner ouders. In de kinderen van fatsoenlijke huizen zal 
men meest oppassende en werkzame menschen vinden, wanneer hunne 
ouders het patrimonium verspeelden. /122/ /123/ 

Parijsche modisten 
gaan in 't kiezen van stof en vorm te rade met ouderdom, grootte, [-ouder
dom,] kleur van vel, gelaatstrekken, figuur. Zij brengen een bruin vel weg met 
zwart, de magerheid met wit, de dikke met donker, te lang met dwarsstre-
pen, te kort met verticale. Mevrouw de Rijke, is wat robbig van vel; de 
gelaatsvormen zijn onregelmatig; het fijnbesnedene ontbreekt in de vormen. 
Zij kwam te Parijs in een winkel om een hoedje; de modiste adviseerde haar 
Madame, Il vousfaut quelque chose de chiffonné, iets gekreukts, gerommelds, 
onregelmatigs. Een effen, eenvoudig regelmatig hoedje zou haar robbig vel 
en onregelmatige trekken nog meer hebben doen uitkomen. De modeprent
jes in het Journal de mode zijn voor haar niet meer dan éne /124/ [/125/ 
/126/]38 algemene type, welke zij op de eigendommelijkheden van 't indivi
duele toepassen. /127/ 

Menschen en dieren 
Er zijn veel soorten van redeloze dieren en slechts één soort van redelijke 
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wezens, de mensch. Onderscheidene soorten van redelijke wezens zouden 
een eeuwigen oorlog tegen elkander voeren. Nu is er een, machtiger dan zij 
allen door de rede, die hen leidt en en bestuurt waarheen hij wil. /128/ 

Patriotten 
hielden alles wat bestond voor slecht, omdat 't oud was en zij 't niet hadden 
uitgevonden. Zij waren daarbij zenuwachtig in hunne uitdrukkingen van 
vriendschap. Societas, sociëteit, bondgenootschap voor koffihuis was te koud, 
't werd fraterniteit. 

Noten 

1 Over Halbertsma, zie mijn Het rode tasje van Salverda en Halbertsma e.a. (red.), 
Brekker en Bouwer, en de in deze beide boeken genoemde literatuur. 2 Sybrandi, 
'Voorlopige lijst'. 3 Kalma (ed.), Kent Gij?, 294, 'H5 (Moraal, politiek en taal enz.)'. 4 
Van wetenschappelijke zijde is bijvoorbeeld belangrijk de door J.J. Kalma bezorgde 
bundel Kent Gij Halbertsma van Deventer? In de familiekring zijn tal van waardevolle 
teksten gebundeld in de reeks Uitgaven Halbertsma-stichting. 5 Aangehaald in 
Tamminga, 'Halbertsma as biograef, 225. 6 Halbertsma, 'Inleiding', 15. 7 Zie mijn 
'Blijvend afscheid'. 8 Halbertsma, 'De Y en de IJ'. 9 Het kiesstelsel in Nederland leek 
tot 1848 op het Amerikaanse van nu. De kiezer koos niet rechtstreeks. In plaats daar
van kozen kiesmannen (die verstandiger en ervarener werden geacht dan de kiezers 
zelf) de volksvertegenwoordigers. In het huidige Nederlandse kiesstelsel is deze eigen
aardigheid gehandhaafd bij de verkiezing van de Eerste Kamer door de leden van de 
verschillende Provinciale Staten. 10 Het begrip 'Jan Perfect' is afkomstig van Bruno 
Daalberg (=Petrus Baron de Wakker van Zon) in diens Jan Perfect of de weg der vervol
making (1817). 11 'De slaafse kudde van de naäpers', Horatius, Brieven I, 19, 19. 12 
Scholte - J.H. Scholten (1811-1885), grondlegger van het theologisch modernisme in 
Nederland. 13 'Ook al roei je de natuur uit met een vork, toch zal ze steeds terugke
ren.' Waarschijnlijk citeerde Halbertsma uit zijn geheugen, want het origineel luidt: 
'Naturam expellas furca, tarnen usque recurret', Horatius, Brieven, I, 10, 24. 14 De 
Kladderadatsch was een Duits satirisch tijdschrift. 15 N.T. - Nieuwe Testament; de 
moderne theologen zagen het Nieuwe Testament en dan met name de zogenaamde 
synoptische evangeliën als een samenstel van historische, door mensen geschreven 
teksten die maar moeilijk met elkaar in overeenstemming konden worden gebracht. 
Ze stelden in dit opzicht in principe de Griekse en de christelijke mythologie aan 
elkaar gelijk. 16 Tubingen - De bijbelkritiek in Nederland werd sterk geïnspireeerd 
door de zogenaamde Tübinger school, een groep Duitse godgeleerden van wie 
Ferdinand Christian Baur (1792-1860) de bekendste is. 17 Reman - Duidelijk wordt 
hier bedoeld Joseph Ernest Renan (1832-1892), wiens romantische La vie de Jésus 
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(1863) in deze jaren grote opgang maakte. Opmerkelijk dat Halbertsma zijn naam 
maar liefst twee keer (ook op p. 96, maar daar en marge gecorrigeerd) verkeerd spelt. 
Klaarblijkelijk kende hij Renan slechts van horen zeggen. 18 'Over smaak valt niet te 
twisten.' 19 Willem I, koning van 1814/15 tot 1840. Halbertsma had zijn autocratisch 
bewind indertijd zeer gehekeld, vandaar ook de sneer hier over de verarming die van 
Willems regering het gevolg was. 20 'Wijze mannen moeten zodanige kinderen als het 
ware van de staat nemen, als ze van de natuur gewoon zijn te wensen'. 21 Stem en 
anders niets; loos geraas. 22 Jokken - leugentje. 23 Halbertsma heeft in het hand
schrift achter deze reeks namen van Engelse schrijvers en filosofen ruimte opengela
ten om ze aan te vullen; de naam Fillotson is zichtbaar later door hem ingevuld. Pierre 
Bayle is overigens geen Engels, maar een Frans geleerde uit de tijd vlak voor de 
Verlichting. Sir Francis Bacon (Baco) (1561-1626) was een voorloper van het latere 
empirisme. Samuel Butler (1612-1680) was een zeventiende-eeuwse dichter, bijvoor
beeld van Hudribas, een tegen de Puriteinen gerichte satire. Jeremy Taylor (1613-
1667), Engels schrijver en predikant. De naam Fillotson kon ik niet thuisbrengen. 24 
Klaarblijkelijk heeft Halbertsma zich vergist in de paginering. 25 Halbertsma bezat 
twee boerderijen; op de saté Westerein te Workum hield hij doorgaans vakantie; 
mogelijk slaat dit 'mijn boer kooiker' op de pachter van deze boerderij. 26 Deutscher 
en Haberts, klaarblijkelijk mensen uit Schalkhaar in de buurt van Deventer. 'Deut
scher' is geen persoonsnaam, maar een algemene aanduidig als 'Duitser'. 27 'De vork 
is de scepter van de wereld.' 28 Vgl. een van Halbertsma's laatste teksten, Biografie 
van Deventer, waarin hij de domme slaafsheid van de Deventenaren verder hekelt. 29 
David Friedrich Strauss (1808-1874), theoloog en schrijver van het zeer invloedrijke 
Das Leben Jesu (1835-36), waarin de evangeliën als een mythe worden beschreven. 30 
Renan, zie noot 8 hiervoor. 31 Moet zijn: Talleyrand (1754-1838), Frans politicus. 32 
'Alles voor de buik, de vork is de scepter van de wereld.' 33 Burne - Ludwig Börne 
(1786-1837), Duits schrijver en polemist, vertegenwoordiger van 'Junges Deutschland'. 
34 'Bedgenoten.' 35 Latijn stare = staan. 36 Ludwig Börne, zie noot 33. 37 Matthijs 
Siegenbeek (1774-1854), hoogleraar in het Nederlands, schreef een verhandeling over 
de juiste spelling van het Nederlands, die door de letterkundige Bilderdijk en in diens 
voetspoor ook Halbertsma steeds fel werd aangevochten en bespot. 38 Opnieuw door 
Halbertsma verkeerd gepagineerd. 
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Archeologische kroniek van Friesland over 1999 

JURJEN BOS EN GILLES DE LANGEN [RED.] 

In deze kroniek wordt kort verslag gedaan van de opgravingen, verkennin
gen, waarnemingen en bijzondere vondsten die gedaan zijn in het jaar 1999. 
Ook worden verslagen opgenomen van onderzoek aan oudere vondsten en 
waarnemingen, mits dit onderzoek in 1999 is verricht en geen onderdeel 
vormt van een breder langlopend project. Onderstaande bijdragen zijn ge
rangschikt per gemeente. Dank gaat uit naar de auteurs ervan. Hun namen 
staan steeds bij de afzonderlijke titels vermeld. 

De Friese archeologie in 1999 
Gilles de Langen 

Het is inmiddels gebruikelijk om de kroniek te beginnen met een overzicht 
van de algemene ontwikkelingen. Allereerst komen twee belangrijke en lang
lopende projecten aan bod. Het zijn het project 'Bescherming op Maat' 
(BOM-project) en het Frisia project. Vervolgens wordt verslag gedaan van de 
beleidsmatige inzet en veranderingen. Als aspect daarvan werd in de vorige 
kroniek speciale aandacht besteed aan de nieuwe Archeologische Monu-
mentenkaart met de aanvullende provinciale verwachtingskaart, samen aan
geduid als de FAMKE. Deze keer wordt nader ingegaan op de archeologische 
inspanningen op het terrein van cultuurtoerisme. 

Het project Bescherming op Maat 
Het BOM-project wordt uitgevoerd door archeologisch adviesbureau RAAP 
in opdracht van de provincie. Het moet leiden tot een betere bescherming 
van de Friese bodemschatten. Het omvat een waarderend onderzoek in het 
kleigebied (het oude en nieuwe terpenproject) en het project 'archeologie 
van het houtwallen- en elzensingelgebied' (het vuursteenproject van de 
Noordelijke Wouden). 

Over het oude terpenproject verschenen net als in voorgaande jaren ook 
in 1999 enkele definitieve rapporten. Zij gaan in op de huidige archeologi
sche waarde van de terpenreeks Westerend-Schalsum-Peins-Slappeterp, de 
terpengroep van Schingen en de terpenreeks Lankum-Franeker-Salverd-
Zweins-Wobbemastate.1 Het is de bedoeling het oude terpenproject in 2000 
af te ronden. Het nieuwe terpenproject, officieel het project 'Archeologie van 
het Kleigebied', werd in hoofdzaak in Dongeradeel uitgevoerd, mede op ver
zoek van de gemeente zelf. Alleen al in deze gemeente werden in 1998 en 
1999 ongeveer 150 archeologische terreinen onderzocht. Voor zover moge-
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lijk werden de aard, omvang, datering en kwaliteit van deze terreinen 
bepaald. Het ging hierbij niet alleen om terpen, stins- en stateterreinen, 
maar ook om vuursteenvindplaatsen. Nederzettingen uit de Steentijd 
komen in Dongeradeel voor en zijn ook bekend, omdat de pleistocene 
ondergrond in deze gemeente plaatselijk hoog opduikt. De afgegraven terp 
van Bornwird bijvoorbeeld lag op zo'n zandopduiking en dit verklaart waar
om uit de terpzooi behalve terpvondsten ook artefacten uit de Steentijd 
bekend zijn. In 1999 sloot ook de gemeente Ferwerderadiel zich bij het nieu
we terpenproject aan. In deze gemeente zullen naar schatting 60 terreinen 
worden onderzocht. Voor beide gemeenten worden in aanvulling op het ter
penproject archeologische verwachtingskaarten vervaardigd.2 Telt men 
daarbij de eerdere deelname van de gemeente Leeuwarderadeel en de voor 
2000 geplande inzet van de gemeente Leeuwarden, dan is duidelijk dat het 
noordelijke terpengebied van Oostergo binnenkort aardig in beeld zal zijn 
gebracht. 

Vorig jaar werd gemeld dat het vuursteenproject heeft aangetoond dat in 
de Noordelijke Wouden de meest gave Steentijd-vindplaatsen in de lagere 
gebieden te vinden zijn.3 Deze laaggelegen vindplaatsen zijn de afgelopen 
millennia ongeschonden doorgekomen, maar zijn niet langer veilig. Ze wor
den sterk bedreigd door het uitdrogen en dunner worden van de afdekkende 
veenlaag en het opzettelijk opploegen van het pleistocene zand. Deze kennis 
werd in 1999 nader getoetst, opnieuw in enkele kleinere studiegebieden. Ook 
voor het vuursteenproject is de medewerking van de betrokken gemeenten 
essentieel. Op dit punt is er gelukkig wel goed nieuws te melden. In 1999 
schaarden de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zich financieel 
achter het project, dat hen moet helpen aan kennis over de archeologische 
waarden in hun gebied. Deze kennis is nodig voor het formuleren en uitvoe
ren van behoorlijk archeologisch beleid, straks een wettelijke verplichting. 
Beide gemeenten betrekken de archeologie inmiddels bij de voorbereiding 
en uitvoering van diverse uitbreidingsplannen. In zulke gevallen wordt het 
vuursteenproject uitgebreid met deelprojecten die deels apart worden gefi
nancierd. In 1999 werden zo onderzoeken gedaan in de plangebieden 
Kommizenbosk te Surhuisterveen en Buitenpost-Mûnewyk, beide in Achtkar
spelen, en ten behoeve van de uitbreiding van Suwâld in Tytsjerksteradiel.4 

Het Frisiaproject 
Wie de vorige Vrije Fries heeft gelezen, weet dat het Frisia-project in 1998 
belangrijk is uitgebreid. Voor het eerst sinds de opgravingen in Wijnaldum 
(1991-1993) trok men weer het veld in. Te Dongjum gebruikte men een oude 
steilkant voor de bestudering van één van de terpen aldaar. Tijdens dit 
onderzoek, dat uitgevoerd werd in het kader van het Regionaal Archeo
logisch Project Noordelijk Westergo (1998-2002), constateerde men dat de 
terp vlak voor de steilkant tegen de verwachting niet volledig afgegraven was. 



EOLOGISCHE KRONIEK VAN FRIESLAND OVER 195)9 197 

Men stuitte in profiel èn vlak op een klein fragment van een dijk, waarmee de 
discussie over een soortgelijke vondst in Wijnaldum nieuw leven ingeblazen 
werd. In 1999 zette men opnieuw de schep in de grond. Ditmaal groef men in 
één van de terpen bij Peins. Peins ligt op een kwelderwal die iets eerder 
bewoond is geraakt dan de kwelderwal (len) waarop Wijnaldum en Dongjum 
liggen. Ter plaatse bleek dat de steilkant die men had willen bestuderen, tij
dens een ruilverkaveling grotendeels was verwoest en dat ook deze terp vlak 
voor de steilkant niet volledig afgegraven was. Dit betekende dat een een
voudig steilkantenonderzoek niet mogelijk was: men moest meerdere opgra-
vingsvlakken aanleggen. Maar daarvoor werd men wel ruimschoots beloond: 
men vond opnieuw een dijk, en niet een klein stuk, maar een relatief groot 
fragment, waarmee de laatste twijfel over vroege dijken werd weggenomen. 
Net als de kwelderwal bleek ook de dijk iets ouder dan die te Dongjum en 
Wijnaldum. Tevens trof men een huispodium aan dat in enkele fasen tegen 
en over de dijk heen was opgehoogd. Het is een grote prestatie van Jos 
Bazelmans en zijn mede-onderzoekers geweest om de gegevens over de dijk 
van Peins te verwerken in het verslag over de dijken van Dongjum en 
Wijnaldum, dat zij al voor het veldwerk te Peins aan de redactie van de Vrije 
Fries hadden toegezegd.5 De Vrije Fries is dan wel een heel oud tijdschrift, 
meer bij de tijd kon het vorige nummer niet zijn. 

1999 zou voor het Frisia-product al een heel mooi jaar zijn geweest als 
het bij het verhaal over de dijken en het verslag over het onderzoek te Teerns6 

was gebleven. Maar 1999 had meer in petto: aan het eind van het jaar rolde 
het eerste deel van het definitieve verslag over de opgravingen te Wijnaldum 
van de pers.7 Deze publicatie is beslist een mijlpaal in het Friese terpenon-
derzoek. 

Met de publicatie van het eerste deel hebben de onderzoekers nog lang 
niet al hun kruit verschoten, zoals ook blijkt uit de eerste nieuwsbrief van het 
Frisia-project. De nieuwsbrief, die in november uitkwam, informeert onder 
meer over het onderzoek van Kristin Bosma over landgebruik8, dat van 
Danny Gerrets over de landschappelijke ontwikkelingen en de sociaal-poli
tieke centralisatie9 en de visie van Johan Nicolay op het Friese koningschap.10 

De nieuwsbrief geeft ook aktuele informatie over de archeologie van Noord
en Zuid-Holland en ander onderzoek dat van belang is voor het inkaderen 
van Friesland in haar vroeg-middeleeuwse omgeving.11 Dankzij deze bijdra
gen, een lijst van publicaties12 en een overzicht van diverse activiteiten kan 
de lezer zich een indruk vormen van wat er achter de universiteitsdeuren 
wordt gepresteerd. De tekenen wijzen erop dat deel twee van de reeks over 
Wijnaldum niet lang meer op zich zal laten wachten. 

Archeologisch beleid 
In de inleiding van de vorige kroniek is geschetst welke cruciale veranderin
gen in 1998 ten aanzien- van archeologisch beleid werden doorgevoerd. 
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Specifiek genoemd werden de aanstelling door de Provincie van een provin
ciaal archeoloog, de vorming door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) van een team regio-archeologen en de voorberei
ding door het Ministerie van OCW van de nieuwe Monumentenwet, dit ter 
implementatie van het verdrag van Malta. Onnodig op te merken dat deze 
maatregelen werden genomen en deze voorbereidingen getroffen ter verbe
tering van de archeologische monumentenzorg. 

De hoofdtaak van de archeologische monumentenzorg behelst de bescher
ming van de archeologisch meest waardevolle terreinen. Idealiter bestaat het 
traject om het bodemarchief voor het nageslacht te bewaren uit vijf stappen, 
waarbinnen in 1999 de volgende werkzaamheden zijn verricht: 

1. Om het Friese bodemarchief beter in beeld te brengen werden ook in 
1999 diverse karteringen en waarderingen van vindplaatsen verricht. Zoals 
boven al ter sprake kwam, werden de meeste door RAAP uitgevoerd in het 
kader van het terpen- en het vuursteenproject. Beide projecten genereerden 
meerdere kleinere projecten die geheel of gedeeltelijk door de betrokken 
gemeenten werden gefinancierd. Bij de kartering en waardering van vind
plaatsen was de hulp van de Friese amateurarcheologen opnieuw onmis
baar. Dit bleek vooral tijdens de vondst en bestudering van een mesolithi-
sche kampplaats bij Veenwouden, de stinsresten bij Hallum, de oudste ker
ken van Suwâld en middeleeuws Staveren. De amateur-archeologie droeg 
ook bij aan de Archeologische Kroniek van Friesland over 1998. 

2. Ten behoeve van de planologische bescherming van de meest waarde
volle vindplaatsen werden saneringsprojecten, ontgrondingsaanvragen, 
landinrichtings- en bestemmingsplannen beoordeeld. Deze toetsende taak 
werd door de provinciaal-archeoloog en het regioteam van de ROB in nauwe 
onderlinge samenspraak uitgevoerd. Gebleken is dat de toetsing wordt be
moeilijkt door de slechte toegankelijkheid van veel gegevens over het Friese 
bodemarchief. Bovendien zijn grote delen van dat bodemarchief niet of nau
welijks onderzocht. Daarom besloten de Provincie en de ROB in 1998 tot de 
vervaardiging van een nieuwe digitale Archeologische Monumentenkaart 
van Fryslân. Deze AMK wordt aangevuld met een zogeheten verwachtings-
kaart. Samen zullen deze twee kaarten de FAMKE (Friese Archeologische 
Monumentenkaart Extra) gaan vormen. Het project is in 1999 door de minis
ter van VROM goedgekeurd als BGM-project. Het dient in 2001 te zijn afge
rond. Dan zal er overigens niet meer dan een eerste versie van de FAMKE 
klaar zijn. Het is zonneklaar dat een dusdanig weids veld als archeologisch 
Friesland niet in zo'n kort tijdsbestek in beeld gebracht kan worden. Daar is 
behalve tijd ook veel meer geld voor nodig. Voor nadere informatie wordt 
verwezen naar de kroniek van 1998. Inmiddels is duidelijk geworden binnen 
welke deelgebieden de verwachtingskaart al voor eind 2001 wordt 'verdiept'. 
Het zijn naast Dongeradeel, waarvan het bestuur al in 1998 tot een verdie
pingsslag besloot, de gebieden van de gemeenten Ferwerderadiel en Wym-
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britseradiel alsmede het zandgebied van Gaasterlân. Natuurlijk zullen ook 
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nauwkeurig in beeld worden gebracht, dit 
in het kader van het vuursteenproject. Gezien de grote karteringsopdrachten 
in de uitbreidingsgebieden, zal ook de gemeente Leeuwarden voor eind 2001 
een heel eind komen. 

3. Wanneer bescherming onverhoopt niet mogelijk is en vernietiging 
dreigt, is het nodig de vindplaatsen zo goed mogelijk op te graven. Slechts bij 
grote uitzondering zullen ROB en provincie besluiten deze vindplaatsen zelf 
op te graven. Met andere woorden: de werkzaamheden zullen moeten wor
den uitbesteed aan commerciële opgravingsbedrijven als het ARC en ADC. 
Universiteiten zullen slechts in een enkel geval kunnen inspringen: zij hou
den zich strikt aan een wetenschappelijk programma. Het zal duidelijk zijn 
dat niet elke haastklus bijtijds kan worden ingepast, of dat elke noodopgra-
ving een antwoord kan geven op reeds vastgestelde wetenschappelijke vra
gen. Wel staat de Universiteit van Groningen garant voor de kwaliteit van de 
diensten die door het ARC worden geleverd. Een gelijke rol vervult de ROB 
ten opzichte van het ADC. De provinciaal archeoloog en het regioteam heb
ben wat dit betreft een meer algemene taak. Zij staan in geval van een opgra
ving vooral ook de opdrachtgever(s) bij. Helaas hebben zij te weinig tijd om 
elke opdrachtgever, nu nog vaak een gemeente, te helpen. Na de invoering 
van de nieuwe Monumentenwet zullen de gemeenten een grotere en meer 
zelfstandige rol moeten spelen. Om hen alvast aan die nieuwe taak te laten 
wennen, stimuleert de provincie archeologisch veldwerk. De provincie ver
strekt hiervoor ook subsidies, tenminste wanneer er sprake is van boven-
plaatselijk belang. In 1999 droeg de provincie financieel bij aan verkennin
gen in Sint Jansga (Akmarijp), Sneek, Staveren enWorkum. 

4. Een opgraving is tegenwoordig veel meer dan een kortstondige kijk
operatie in de bodem. Het werk is nu onlosmakelijk verbonden met een 
goede opslag, of anders gezegd een optimale bescherming ex situ. Opdat in 
de toekomst nieuwe vragen aan het opgegraven materiaal kunnen worden 
gesteld, moeten de vondsten goed bewaard worden en gemakkelijk toegan
kelijk zijn. Vandaar dat de vondsten worden opgeslagen in een speciaal 
nieuw depot, het interprovinciaal archeologisch depot te Nuis. Enkele jaren 
geleden hebben de betrokken provincies Groningen, Drenthe en Friesland 
afgesproken dat ze deze opslag nog beter zullen ontsluiten, bijvoorbeeld 
door de vondsten ook digitaal op te slaan. Tevens bepaalden zij dat aan Nuis 
een zogeheten 'winkelfunctie' zou worden verleend, dat wil zeggen dat 
wetenschappers, amateur-archeologen en andere geïnteresseerden in de 
toekomst in Nuis vondsten zullen kunnen bestuderen en dat men er ten 
behoeve van tentoonstellingen vondsten kan gaan lenen. Vorig jaar was van 
de gewenste digitale ontsluiting, alsmede de winkelfunctie van Nuis nog 
geen sprake. In 1999 bleken deze doelen opnieuw onhaalbaar. Daarom is 
besloten om met rijksgeld een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de 
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optimale organisatievorm van het depot, haar functies, aansturing en finan
ciering. De uitkomsten worden in 2000 verwacht. 

5. Ook werd getracht het maatschappelijke draagvlak van de Friese 
archeologie te vergroten, en wel door middel van voorlichting en (de stimu
lering van) onderzoek. Wat dit aangaat was 1999 een prima jaar. Men kan 
zich in Friesland gelukkig prijzen met de vorige Vrije Fries, waarin twee 
belangwekkende wetenschappelijke artikelen verschenen. Bovendien ver
keerde het Frisiaproject in blijde verwachting van haar eersteling, die zoals 
gezegd eind 1999 het levenslicht zag. Met de inzet van de provinciaal archeo
loog ondersteunde de provincie opnieuw de Archeologische kroniek van 
Friesland, die in de vernieuwde Vrije Fries haar plaats behouden heeft. De 
kroniek is er niet alleen voor de wetenschap, maar beoogt ook een bredere 
belangstelling te wekken voor het werk van archeologen en de vondsten die 
zij doen. Naarmate de kroniek completer is, zal zij bovendien tonen dat over
al in de provincie archeologische waarden aanwezig zijn en dat deze waar
den jaarlijks ernstig aangetast worden. Dit is vooral voor beleidsmakers goed 
om te weten. Hoe scherp echter de wetenschappers hun pennen ook slijpen 
mogen, duidelijk is wel dat hun publicaties nu niet bepaald publieksvriende
lijk zijn. Vaak blijft het specialisten voer. Vandaar dat in 1999 een nieuwe weg 
werd ingeslagen met de voorbereiding van drie zogeheten 'archeologische 
steunpunten' (zie onder). De steunpunten dienen de wetenschappelijke ken
nis te presenteren in een goed toegankelijke vorm. Gelukkig zijn beleidsar-
cheologen niet de enigen die met het grote publiek trachten te communice
ren. De Friese archeologie mocht zich ook dit jaar weer goed gesteund weten 
door de Friese kranten, radio en televisie. De belangstelling van de pers voor 
veldwerk en losse vondsten was opnieuw optimaal. 

Al met al kan geconcludeerd worden dat in 1999 de positieve ontwikkeling 
van 1998 is voortgezet. Toch zijn er nog belangrijke knelpunten. Hoewel een 
eerste versie van de FAMKE naar verwachting in 2001 beschikbaar komt en er 
momenteel hard gewerkt wordt aan een draagvlakvergroting, is er in Fries
land nog steeds sprake van een relatieve achterstand. Deze achterstand kan 
binnen enkele jaren voor problemen zorgen wanneer de nieuwe Monumen
tenwet van kracht zal zijn. Volgens de nieuwe Monumentenwet zijn de over
heden en dan met name de gemeenten verplicht archeologisch beleid te for
muleren en uit te voeren. Kort gezegd komt het erop neer dat men moet 
weten waar de archeologische waarden liggen en hoe men ermee om moet 
gaan. Het is de verwachting dat men eind 2001 een redelijk betrouwbare 
indruk zal hebben van het kleigebied, maar dat daarbuiten nog veel onbe
kend zal zijn. Het zal daar moeilijk blijken met enige betrouwbaarheid aan te 
geven waar de meest waardevolle terreinen liggen. Beleid laat zich dan moei
lijker formuleren, hetgeen kan leiden óf tot stelselmatig vooronderzoek óf tot 
zware onvoorziene lasten, als de verstoorder op het allerlaatste moment moet 
opdraaien voor een opgraving. Vooral uitgebreide opgravingen zijn bijzonder 
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kostbaar. De betrokken overheden dienen zich dus goed en tijdig voor te 
bereiden. De provincie is daarmee reeds begonnen, zoals uit bovenstaande 
mag blijken. Ook de Friese gemeenten dienen aan de archeologie aandacht te 
schenken, veel meer dan zij nu meestal doen. 

Bezorgdheid is er ook met betrekking tot de Friese archeologie die niet 
onder Malta zal vallen. Te denken valt aan de sluipende aantasting, die zon
der maatregelen onverminderd door zal gaan, en de amateur-archeologie, 
die momenteel hoogstens incidenteel en extensief kan worden begeleid. Dit 
laatste is vooral voelbaar bij de gebrekkige verwerking van vondstmeldingen. 
Al met al moet worden geconstateerd dat het de provincie en gemeenten nog 
ontbreekt aan voldoende middelen en vooral aan menskracht om de huidige 
en zeker de toekomstige wettelijke en niet-wettelijke taken naar behoren uit 
te kunnen voeren. 

Archeologisch cultuurtoerisme 
Friesland heeft met zijn meren en Waddeneilanden toeristische topattrac
ties. Het is geen geheim dat Friesland daarnaast tal van interessante cultuur
historische objecten rijk is, die een speciaal bezoek meer dan waard zijn. Al 
geruime tijd doet men zijn best om dit cultuurgoed actief aan de man te 
brengen. Sinds kort is men bereid hiervoor forse investeringen te doen, want 
ook in Friesland ontdekt men het cultuurtoerisme als middel om nieuwe 
toeristen te trekken. De producten zijn ook om een andere reden belangrijk: 
een deel van de huidige bezoekers wil meer weten van de Friese geschiede
nis, wenst cultuurtoeristisch onderhouden te worden en stelt steeds hogere 
eisen aan het geleverde product. Zo bezien, dienen cultuurtoeristische pro
jecten iets aan het huidige aanbod toe te voegen en de gast te bewegen tot 
een langer of herhaald verblijf. 

Niet alleen de geldbuidel, maar ook de archeologische monumentenzorg 
kan van cultuurtoerisme profiteren. Toeristische belangstelling kan immers 
ook in Friesland zelf leiden tot een grotere waardering van de archeologische 
objecten en daarmee tot een betere bescherming. Zo geredeneerd zijn voor 
de monumentenzorg, zelfs wanneer zij zich inlaat met cultuurtoerisme, niet 
zozeer de cultuurtoeristen, maar nog steeds de plaatselijke bevolking en over
heid de eigenlijke doelgroepen. Het is voor haar om die reden belangrijk dat 
de cultuurtoeristische producten ook de eigen bevolking bereiken. Bekend is 
dat er in Friesland een grote, deels latente belangstelling voor het verleden 
bestaat. Het zou een groot succes zijn wanneer door middel van cultuurtoe
risme een belangrijke deel van die latente belangstelling in een meer expli
ciete steun zou worden omgezet. Toch kan niet verwacht worden dat cul
tuurtoerisme het erfgoed volledig veilig kan stellen, vooral niet als er ten 
gunste van het bodemarchief offers worden gevraagd. Weliswaar kan cul
tuurtoerisme aantonen dat de archeologische objecten behalve een culturele 
en gevoelsmatige ook een (beperkte) economische waarde hebben. Er is ech-
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ter slechts een kleine kans dat diegenen die nu nog uit gemakzucht of gelde
lijk gewin tamelijk ruw met het oudste erfgoed omspringen, aan de hand van 
cultuurtoeristische projecten op andere gedachten worden gebracht. In die 
gevallen moet de nieuwe Monumentenwet soelaas bieden. 

Bij verschillende partijen in Noord-Nederland sluimert reeds lang de wens 
om een nationaal terpenmuseum of liever een terpencentrum op te richten. 
Een archeologisch themapark voor het kustgebied zullen we maar zeggen. 
Ook de gemeente Ferwerderadiel koesterde de ambitie iets dergelijks binnen 
de eigen grenzen te realiseren. De gemeente oordeelde dat een zuiver 
archeologisch centrum niet haalbaar zou zijn en zocht naar een combinatie 
met een voorlichtingscentrum over de natuur in de buitendijkse, nog leven
de kwelder. Voor dit plan werden Europese zogeheten Leader-gelden aange
vraagd. Helaas bleek eind 1998 dat het plan niet binnen afzienbare tijd te 
realiseren was. Er werden trouwens opnieuw vraagtekens gezet bij de finan
ciële levensvatbaarheid van een dergelijk centrum. 

Om te voorkomen dat met het badwater gelijk ook het cultuurtoeristi
sche kind werd weggegooid, besloot de gemeente samen met de Provincie 
tot een opwaardering van het bezoekerscentrum te Hegebeintum alsmede 
tot een herhaald onderzoek naar een nationaal terpencentrum. De resulta
ten van dit onderzoek kwamen in 2000 beschikbaar. Hierover zal in de eerst
volgende kroniek worden bericht. 

In Hegebeintum kan de hoogste terp van Friesland bezocht worden. De 
gast wordt beneden aan de terp in het bezoekerscentrum ontvangen. Hij of 
zij kan daar informatie inwinnen en een consumptie nuttigen om vervolgens 
door vrijwilligers naar de prachtig ingerichte kerk te worden geleid. Onder
kend werd dat de tentoonstelling te Hegebeintum wel een opfrisser kon 
gebruiken. Bovendien moest deze elke winter worden afgebroken. Het ont
brak aan goed toegankelijk eigentijds archeologisch voorlichtingsmateriaal, 
dat het niveau van een folder oversteeg. Ook kon de omgeving beter bij 
Hegebeintum betrokken worden. Vandaar dat in 1999 besloten is tot de reali
satie van een zogeheten archeologisch steunpunt. 

Een archeologisch steunpunt omvat een kleine permanente tentoonstel
ling over een bepaald archeologisch thema. De tentoonstelling wordt onder
steund door een interactieve digitale videopresentatie en een publieksboek 
dat nader op het tentoonstellingsthema ingaat. Dankzij de thematische aan
pak vindt de toerist in elk ander steunpunt weer iets nieuws. Bovendien 
zorgt deze aanpak ervoor dat met beperkte middelen toch een zekere diep
gang kan worden bereikt. Om de toerist in de omgeving van het steunpunt te 
kunnen rondleiden, is er tevens een archeologische fietsroute uitgezet. Het 
themaboek en de fietsroute zijn reeds landelijk bekende producten: ze wor
den gemaakt door de ROB, veelal samen met de betrokken provincie. De the-
maboeken worden uitgegeven door Uniepers. De fietsroute leidt langs 
archeologische plekken, maar het bijbehorende boekje vertelt nadrukkelijk 
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ook over niet-archeologische waarden. Hiermee wordt een aanzet gegeven 
tot een betere afstemming tussen de archeologische en de cultuurhistorische 
monumentenzorg. Een steunpunt is kleinschalig van opzet en ergens te gast. 
Na de realisatie, die wordt gecoördineerd door de Provincie, wordt het steun
punt onderhouden door de gastheer. De lokale vraag en ondersteuning zijn 
daarmee van essentieel belang voor de inrichting en het verder functioneren 
van een steunpunt. Gekoppeld aan elk steunpunt zijn meerdere kleinschali
ge projecten denkbaar als wisselexposities, wandelroutes, rondleidingen 
etc, maar de organisatie daarvan is aan de gastheer. In Friesland is het 
nadrukkelijk de bedoeling om met de steunpunten de archeologie weer 
terug te brengen naar de plaats waar de kennis over het verleden vooral is 
opgedaan en nog steeds op te doen is: het platteland. Wanneer er meerdere 
steunpunten zijn gerealiseerd, en dat is wel de bedoeling, is er tegelijk ook 
een goed en voordelig alternatief voor een archeologisch themapark gevon
den. 

Nauwelijks was het besluit tot de realisatie van het archeologische steun
punt te Hegebeintum genomen, of ook de gemeente het Bildt en Dorps
belang Wijnaldum gaven te kennen voor een dergelijk steunpunt te voelen. 
Uiteindelijk konden in Leader-verband ook deze twee projecten worden 
gestart. Zo werd besloten tot de realisatie van een steunpunt in het Bildts 
Kultuurtoeristys Informasysintrum in Oude Bildtzijl, dat als thema de mid
deleeuwse bedijkingen zou krijgen. In de consistorie van Wijnaldum zou het 
derde steunpunt komen, dat over de vroeg-middeleeuwse koningen hande
len moest. Als thema van het steunpunt in Hegebeintum werd het vroeg
middeleeuwse begravingsritueel uitgekozen. 

De drie projecten leidden tot het beoogde resultaat: de steunpunten wer
den in oktober 2000 geopend. Met de realisatie van de drie steunpunten met 
de bijbehorende video's, themaboeken en fietsroutes - niet alleen in het 
Nederlands, maar ook in het Fries en het Bildts - heeft Friesland iets van de 
achterstand op andere provincies ingelopen.13 Door de afzonderlijke produc
ten te clusteren tot het concept van de archeologische steunpunten is zelfs 
iets nieuws ontwikkeld, waarop Friesland best trots mag zijn en dat andere 
provincies tot navolging moge inspireren! 

ACHTKARSPELEN 

Een middeleeuwse Alsengem uit Buitenpost 
Lammert Posîma 
In het vroege voorjaar van 1999 werd op een omgeploegd stuk land ten noor
den van Buitenpost een Alsengem gevonden. Het land bevindt zich op een 
zandkop in het gebied dat wordt begrensd door de Lauwersmeerweg, de 
spoorlijn Groningen-Leeuwarden, de Swadde en de Jeltingalaan. De gem is 
ovaalvormig en meet 17 bij 19 mm (afbeelding 1). De ondergrond is blauw-
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1. De Alsengem uit Buitenpost. 

Foto MJ. Buwalda te Buitenpost. 

zwart. Op de lichtblauwe inleg zijn drie figuurtjes ingekrast. De linker- en 
rechterfiguur houden de middelste bij de hand. De linker en de middelste 
figuur hebben hun gezicht naar elkaar toegewend, terwijl de persoon aan de 
rechterzijde lijkt toe te kijken. De twee buitenste figuren lijken vleugels te 
bezitten of een korte mantel te dragen. Behoudens een aantal kleine bescha
digingen aan de rand is de gem nog gaaf. 

Naast de gem is op hetzelfde stuk land ook een beperkt aantal afslagen van 
vuursteen gevonden. Deze vondsten hebben niets met de gem te maken. Uit 
booronderzoek (uitgevoerd door archeologisch adviesbureau RAAP) kwam 
naar voren dat de grond volstrekt verploegd is. Naast het vuursteenmateriaal 
werd ook een beperkt aantal scherfjes uit verschillende perioden aangetroffen. 

De herkomst van de gem is onduidelijk. Na de vondst kwam de veronder
stelling naar voren dat deze met terpaarde aangevoerd zou kunnen zijn of in 
stadsafval heeft gezeten dat als mest is gebruikt. Om deze hypothese te toet
sen, is voorgenomen op de vindplaats systematisch scherven te verzamelen. 
Doordat het land sinds de vondst braak ligt, is dit na-onderzoek tot op heden 
niet uitgevoerd. 

AMELAND 

Het middeleeuwse kloosterterrein van Nes 
Gilles de Langen 
Het is niet bij een ieder bekend, maar enkele van de Waddeneilanden heb
ben een archeologische waarde. De waarde van bijvoorbeeld Texel is evident 
op grond van langdurig en intensief onderzoek.14 De bewoningsgeschiedenis 
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van dit eiland reikt dankzij de aanwezigheid van een keileemopduiking 
moeiteloos terug tot in de prehistorie. Terschelling en Ameland zijn niet zo 
oud, maar waardevol zijn ook zij, zeker voor de vroeg- en volmiddeleeuwse 
archeologie. Tijdens onderzoekingen op het Stryper Kerkhof onder Midsland 
op Terschelling is die waarde zelfs al met de spade aangetoond.15 Ook de tuf
stenen voorgangers van de kerken van Hollum en Nes op Ameland zijn 
onderzocht.16 Om allerlei redenen bevindt de archeologische monumenten
zorg van beide eilanden zich nog steeds, om het eufemistisch uit te drukken, 
in de luwte. Pas in een noodgeval komt de bescherming van hun bodemar
chief expliciet op de agenda te staan. 

Van een noodgeval was zeker sprake toen burgemeester en wethouders 
van Ameland in 1998 te kennen gaven nieuwe woningbouw aan het klooster-
pad te Buren toe te staan, dat wil zeggen op een middeleeuws kloosterter-
rein, één van de twee die Ameland rijk geweest is.17 Op advies van de ROB en 
de provincie heeft de gemeente Ameland in 1999 op de nieuwbouwlokatie 
een nader archeologisch onderzoek laten uitvoeren.18 Tijdens dit onderzoek, 
dat werd uitgevoerd door archeologisch adviesbureau RAAP, werden in het 
midden van het onderzoeksgebied de resten van een fundament van vijf bij 
tien meter aangetroffen. De muren bleken te bestaan uit laat-middeleeuwse 
kloostermoppen en zich te bevinden op een diepte van slechts 65 centimeter 
beneden maaiveld. Binnen de muren werd op geringe diepte een puinlaag 
uit de achttiende of vroege negentiende eeuw aangetroffen. Amateur
archeologen hebben eerder op het terrein de vloer van een kelder aange
toond. Het is aannemelijk dat de middeleeuwse structuur afkomstig is van 
een uithof van het klooster Foswerd. Het klooster werd in 1580 opgeheven. 
De latere bewoning houdt mogelijk verband met de activiteiten rond de als 
haven gebruikte slenk ten zuiden van het onderzoeksgebied. Omdat het te 
bouwen huis op een minder waardevol deel zou worden opgetrokken, is 
geadviseerd de bouw doorgang te laten vinden, maar deze wel archeologisch 
te laten begeleiden. Tevens werd geadviseerd het meest waardevolle deel zo 
veel mogelijk te ontzien en planologisch te beschermen. 

BOARNSTERHIM 

De middeleeuwse dorpsterp van Akkrum 
Marcello. Marinelli 
Archeologisch adviesbureau RAAP heeft, in opdracht van de vereniging 
Akkrum: Aid en Nij, een booronderzoek uitgevoerd op de dorpsterp van 
Akkrum. De vereniging wilde graag weten wat de datering en omvang van de 
terp was. De dorpsterp van Akkrum ligt op de oeverwallen van de Boorne en 
wordt omringd door een veengebied. De Boorne is bepalend geweest voor de 
bewoningsgeschiedenis van de hele omgeving. Langs de oevers ligt een 
groot aantal terpen, waaronder Aldeboarn, Akkrum en Jirnsum (ook wel de 
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Boornedorpen genoemd). In het verleden is op enkele van deze terpen 
archeologisch materiaal uit de Late Ijzertijd/Romeinse tijd (200 voor Chr.-
450 na Chr.) en de Middeleeuwen (450-1500 na Chr.) gevonden. Van de 
dorpsterp van Akkrum is nog geen dateerbaar archeologisch materiaal be
kend. 

In de boringen is waargenomen dat op de natuurlijke ondergrond mest 
is opgebracht. Vervolgens is door vernatting veengroei opgetreden. In de 
Middeleeuwen is opnieuw een ophogingspakket aangebracht. De natuurlijke 
ondergrond ligt op sommige plekken hoger dan de oudste ophogingslagen. 
Dit heeft twee oorzaken. In de loop der jaren zijn de lagen onder het terpli
chaam door de druk meer ingeklonken dan de lagen rondom de terp, waar
door als het ware een omgekeerde terp is ontstaan. Daarnaast zal tijdens de 
bewoning opslibbing aan de flanken van de terp hebben plaatsgevonden. De 
terpaarde bestaat uit verschillende lagen. In dit pakket werd kogelpotaarde-
werk (1000-1500 na Chr.) aangetroffen, aslagen en ook een scherfje Karo
lingisch aardewerk (725-900 na Chr.), waarmee de laag boven het veen geda
teerd kon worden. De ophogingslaag onder het veen, dus van voor de 
periode van vernatting, is vrij schoon en homogeen. Dit wijst er op dat ze 
vermoedelijk in één keer is opbracht. 

Teneinde meer zekerheid te verkrijgen over de datering van de terp, werd 
een pollenmonster genomen uit de mest vlak boven de natuurlijke onder
grond. De pollen in de mest zijn goed bewaard gebleven. Het mestpakket is 
vermoedelijk in zeer korte tijd geaccumuleerd dan wel bedekt geraakt. In het 
pollenspectrum domineren graspollen en pollen van weegbree zeer sterk. 
Boompollen ontbreken vrijwel geheel. Er werd wel Haagbeuk aangetroffen. 
Ook andere kruidenpollen zijn vertegenwoordigd. Weegbree is een zoge
naamde tredplant en komt veel voor op plaatsen die door mensen of dieren 
betreden worden. De hoge waarde aan weegbree duidt er tevens op dat het 
vermoedelijk om een hooilandcultuur gaat. In het pollenmonster zijn verder 
relatief veel graanpollen aanwezig, waaronder roggepollen. Er zaten ook pol
len bij van planten die groeien in drassige tot natte omstandigheden, zoals 
veenmos en moerasspirea.Ten aanzien van een mogelijke datering op basis 
van deze pollenanalyse zijn wel enige conclusies te trekken. Het hoge per
centage graanpollen wijst naar de vroege Middeleeuwen. Rogge is pas op 
grote schaal verbouwd vanaf die periode (450-900 na Chr.). Daarnaast zijn de 
pollen die wijzen op een hooilandcultuur belangrijk. Dit werd eveneens pas 
in de vroege Middeleeuwen toegepast. Tenslotte is de Haagbeuk in het alge
meen pas na 200 na Chr. geïntroduceerd in Zuid-Nederland. In Noord-
Nederland zal dit nog later geweest zijn. Uit deze gegevens kan geconclu
deerd worden dat de eerste ophogingslaag niet vóór de vroege Middel
eeuwen kan zijn opgeworpen. 

Bekend is dat tijdens de vroege Middeleeuwen, in het bijzonder tussen 
600 en 800 na Chr., in een groot deel van Fryslân vernatting is opgetreden. 
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De veenlaag te Akkrum kan goed uit deze tijd dateren. Gezien de constate
ring dat de eerste ophogingslaag Middeleeuws moet zijn en het eerstvolgen
de ophogingspakket uit de Karolingische periode moet stammen, kan aan de 
eerste bewoning te Akkrum een datering tussen ca. 400 en 725 na Chr. wor
den gegeven. Op grond van wat in zijn algemeenheid van het gebied rond 
Akkrum bekend is, lijkt het verantwoord deze periode in te korten tot de 
Merovingische tijd (525-725 na Chr.). 

Het middeleeuwse kloosterterrein van Nes 
Hendrik de Jong 
Op het terrein van de in het verleden afgegraven kloosterterp te Nes, werd in 
een door het land lopende verhoging een kleine ingraving verricht, met als 
doel de bodemopbouw te bekijken. In de proefsleuf bleek veel puin te zitten, 
dat al bij het verwijderen van de graszode zichtbaar werd. Het puin varieerde 
van baksteen- en dakpanresten uit de Middeleeuwen tot scherven uit de 
zeventiende en achttiende eeuw. Voor de nabije toekomst wordt voor het ter
rein een landinrichtingsprogramma van toepassing, zodat nader archeolo
gisch onderzoek waarschijnlijk in het verschiet ligt. 

Een mogelijke laat-middeleeuwse stins te Oudeschouw 
Hendrik de Jong 
In opdracht van de Provinsje Fryslân werd door de firma Fernhout uit Zwolle 
het Prinses Margrietkanaal enkele meters breder gemaakt. Aan de noord
kant, vlak ten oosten van de kruising met de Boorne, werd bij het graafwerk 
een groot aantal kloostenmoppen letterlijk boven water gehaald. Op deze 
locatie waren volgens een zegsman al eerder, tijdens het graven van het 
kanaal, ongeveer zestig jaar geleden, muurresten opgemerkt. Bij een verken
nend onderzoek, waarbij de firma Fernhout bereidwillig een graafmachine 
beschikbaar stelde, kon onder de huidige polderdijk nog een stuk muur wor
den vastgesteld, zodat de aanwezigheid van een stins ten tijde van de late 
Middeleeuwen lijkt te zijn bewezen. Het weinige aardewerk dat werd aange
troffen, dateert globaal uit de veertiende eeuw. 

BOARNSTERHIM/TYTSJERKSTERADIEL 

Vindplaatsen uit de Steentijd en Romeinse tijd naast de Rijksweg N31 
Peter Asmussen 
In opdracht van Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland heeft archeolo
gisch adviesbureau RAAP in de periode van 2 november 1998 t/m 16 februari 
1999 een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs de Rijksweg 31, in het 
traject tussen Hemriksein en Nijega. Langs deze weg zijn grondwerkzaamhe
den gepland in verband met de verdubbeling van het aantal rijstroken. De 
verbreding van enkel- naar dubbelbaans vindt plaats over een afstand van 
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ca. 14 km, hoofdzakelijk aan de noordzijde van de reeds bestaande N31 maar 
ook plaatselijk ten zuiden hiervan. Daarnaast zijn plaatsen onderzocht waar 
kunstwerken of afritten worden gebouwd of aangepast, alsmede plaatsen 
waar watergangen worden verlegd of gegraven. Er is ook onderzoek verricht 
ten behoeve van de voltooiing van het knooppunt Ureterpvallaat ten zuid
oosten van Drachten. 

De zeeklei ten zuiden van de stad Leeuwarden is afgezet vanuit de vroege
re Middelzee. Onder de jongere kleiafzettingen (Afzettingen van Duinkerke 
III) kunnen oudere relatief hoog opgeslibde afzettingen (Afzettingen van 
Duinkerke I en II) bewaard zijn gebleven, waarop archeologische vindplaat
sen zoals overslibde terpen aangetroffen kunnen worden. Ter hoogte van de 
Oeble-om-wei doorsnijdt het tracé een gordel van overslibde terpen. Deze 
terpen dateren uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Zowel in het zee
klei- als het veenweidegebied komen in de ondergrond dekzandopduikingen 
voor. Dergelijke locaties waren in de Steentijd favoriet als kampplaats. Bij 
aanleg van de N31 is destijds een dekzandkop met resten uit de Steentijd 
aangetroffen. Ook binnen de Vinexlocatie Hempens-Teerns ten zuiden van 
Leeuwarden is een dekzandkop met resten uit de Steentijd bekend. 

De eerste fase van het onderzoek is uitgevoerd als een Aanvullende 
Archeologische Inventarisatie 1 (karterend onderzoek of AAI-1). Op een aantal 
plaatsen werden sporen aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid 
van archeologische vindplaatsen. Op deze plaatsen werden extra boringen 
gezet om de aard van de sporen verder te onderzoeken. In de meeste gevallen 
gaven de sporen onvoldoende aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 
nog waardevolle vindplaats. Op vier plaatsen zijn dergelijke aanwijzingen wel 
aangetroffen. Geadviseerd werd om deze vindplaatsen te waarderen. 

In de periode van 18 oktober 1999 t/m 19 november 1999 werd derhalve 
een waarderend onderzoek of AAI-2 uitgevoerd. Hierbij werden de aard, 
omvang, diepteligging, conserveringstoestand en datering zo nauwkeurig 
mogelijk bepaald, teneinde uitspraken te kunnen doen over een eventueel 
behoud van de vindplaatsen. 

Vindplaats 1: Boarnsterhim: Warstiens: Op deze plaats is het zuidelijke 
deel van een inheems Romeinse vlaknederzetting in kaart gebracht. De 
bewoning heeft plaatsgevonden op een kleilaag van sterk wisselende dikte. 
Het meest vondstrijke deel heeft een omvang van 30 x 40 m. De vondsten 
waaronder vergankelijk organisch materiaal zoals hout en bot, zijn ingebed 
in vette klei en daardoor goed geconserveerd. De vindplaats ontleent zijn 
waarde op de eerste plaats aan de goede conservering van met name deze 
resten. Daarnaast dient aan de vindplaats een ensemble- of contextwaarde 
toegekend te worden. In de nabijheid van deze vindplaats, op de Vinex-loca
tie Hempens-Teerns, is onlangs een deel van een nederzetting uit dezelfde 
archeologische periode opgegraven. Hierdoor is inter-site analyse mogelijk. 
Door deze kwaliteitscriteria is de vindplaats waard behouden te worden. 
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Geadviseerd is haar door middel van planinpassing te sparen of anders op te 
graven. 

Vindplaats 2 : Tytsjerksteradiel: Hempens: Hier is een vindplaats uit de 
Steentijd in kaart gebracht. De vondstlaag is vanwege zijn diepe ligging en 
vroegtijdige veenoverdekking als ongeschonden te beschouwen (sporen van 
verspoeling of erosie zijn niet waargenomen). Op grond van de geringe hoe
veelheid archeologisch materiaal die werd aangetroffen, moet eerder aan 
een tijdelijk (wellicht eenmalig) extractiekamp worden gedacht dan aan een 
basisnederzetting. De vindplaats is waardevol omdat zij nog gaaf is en daar
door het waard behouden te worden. Door de ligging van de vindplaats in de 
geplande tunnelbak is te voorzien dat de vindplaats bij aanleg van de weg 
geheel verloren zal gaan. Geadviseerd is de plannen aan te passen (verschui
ving van de tunnelbak) of anders de vindplaats op te graven. 

Vindplaats 3: Boarnsterhim: Warten (Stoekveld): Op deze locatie zijn de 
nederzettingsresten van een kampement uit de Steentijd onderzocht. Het 
vondstniveau ligt in de bovenste 20 cm van een dekzandkop. Ondanks het 
gegeven dat vindplaatsen uit de Steentijd in de regio niet zeldzaam zijn, 
moet aan deze vindplaats een hoge waarde worden toegekend op grond van 
de intacte bodemopbouw. Doordat hier sprake is van ongeschonden neder
zettingsresten scoort de vindplaats ook op basis van inhoudelijke criteria, 
zoals informatiewaarde, context- of ensemblewaarde en representativiteit. 
De vindplaats komt in aanmerking voor duurzaam behoud. De vindplaats 
ligt in de geprepareerde strook ten noorden van de N31. In deze strook zijn 
grondwerkzaamheden gepland waardoor de vindplaats verloren gaat. Gead
viseerd is de vindplaats op te graven, indien dat niet mogelijk is haar bij de 
aanleg van de weg te behouden. 

Vindplaats 4 : Boarnsterhim: Warten (Stoekveld): Op deze locatie zijn op 
één plaats twee vuursteenafslagen en wat houtskool aangetroffen. De aard 
van deze vindplaats is enigszins onduidelijk. Het kan een kleine kampplaats 
betreffen maar het is ook mogelijk dat het hier om een perifere activiteiten
zone van vindplaats 5 gaat. Op de locatie zijn geen sporen van erosie aange
troffen. Om dezelfde redenen als in het geval van vindplaats 3 komt ook deze 
vindplaats in aanmerking voor duurzaam behoud. Ook deze vindplaats 
wordt bedreigd. Geadviseerd is de vindplaats op te graven indien het niet 
mogelijk is haar bij de aanleg van de weg te behouden. 

Vindplaatsen 5 en 6: Boarnsterhim: Warten (Stoekveld): Op deze locatie 
zijn twee kampementen uit vermoedelijk het Mesolithicum onderzocht. De 
vondstlaag ligt in de bovenste 30 cm van een dekzandkop waarvan het zui
delijke deel door erosie is aangetast. De omvang van het ongeschonden deel 
van de nederzettingsresten is tenminste 15 x 30 m. Om dezelfde redenen als 
in het geval van de vindplaatsen 3 en 4 verdienen ook deze vindplaatsen 
duurzaam behoud of anders een opgraving. 
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2. Het kruisje van Broeksterwoude. 

Foto Gilles de Langen te Leeuwarden. 

DANTUMADEEL 

Een laat-middeleeuws loden kruisje uit Broeksterwoude 
Meindert Ley 
Op een geploegde akker te Broeksterwoude werd een klein kruisje van lood 
gevonden (afbeelding 2). Op de armen van het kruisje zijn in reliëf lijnen 
aangebracht. Op het snijpunt en de uiteinden van de lijnen zijn knopen 
zichtbaar. Het betreft een losse vondst. Op de akker zijn geen andere vond
sten gedaan. Waarschijnlijk is het voorwerp met aangevoerde modder mee
gekomen. In de collectie van het Fries Museum bevindt zich een vergelijk
baar object. Dit is als veertiende-eeuws gedateerd. 

Een mesolithische vuursteenvindplaats in het Buitenveld bij 
Veenwouden 
Peter Asmussen en Haije Veenstra 
In 1997 heeft archeologisch adviesbureau RAAP in het Buitenveld bij 
Veenwouden, ten oosten van natuurgebied de Sippenfennen een gebiedsge
richte veldkartering uitgevoerd. Het onderzoek maakte deel uit van het pro
ject Archeologie van het Houtwallen- en Elzensingelgebied Fryslân', dat 
RAAP in opdracht van de Provincie uitvoert (1996-2001).19 Tijdens deze veld
kartering werd bij inspectie van molshopen een kleine vuursteenvindplaats 
aangetroffen op een relatief laag gelegen graslandperceel, op de overgang 
van een dekzandgebied naar een veengebied. Uit waarderend booronder-
zoek op deze lokatie bleek dat het betreffende perceel niet (recentelijk) 
geploegd was, m.a.w. er was van een bouwvoor nauwelijks sprake. Op circa 
20 cm onder de zodenlaag bevond zich een grijs gekleurde uitspoelingshori-
zont van een licht ontwikkelde podzolbodem. Op grond van deze bevindin
gen werd geconcludeerd dat de ruimtelijke verspreiding van de vuursteenar-
tefacten in ieder geval niet door (sub)recente bodemingrepen zoals ploegen 
of egaliseren, was aangetast. Daar het perceel in het voorjaar van 1998 
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geploegd zou worden voor de verbouw van voedermaïs, is in overleg met de 
provinciaal archeoloog en de ROB besloten om de vindplaats door middel 
van een noodopgraving verder te onderzoeken (afbeelding 3). Om de uitvoe
ring van veldwerk mogelijk te maken heeft de grondeigenaar zijn geplande 
grondwerzaamheden, in ruil voor een schadeloosstelling, een jaar uitgesteld. 
Voor de uitvoering van het veldwerk is dankbaar gebruik gemaakt van de 
inzet van de leden van de vuursteenwerkgroep van de Fryske Akademy, ver
bonden aan het Streekmuseum te Burgum. Het onderzoek is uitgevoerd in 
de periode juni 1998 t/m maart 1999 verdeeld over ca. 10 zaterdagen en 
enkele door de weekse dagen. De opgraving had ten doel: het verzamelen 
van (vuursteen) artefacten; het bemonsteren van dateerbaar materiaal; het 
documenteren van eventuele ruimtelijke structuren; het bepalen van de 
ruimtelijke verspreiding van vuursteenartefacten; het bepalen van de gaaf
heid van de nederzettingssporen aan de hand van gestoken profielen en, tot 
slot, het vergelijken van de opgravingsresultaten met de resultaten van het 
eerder verrichte waarderende booronderzoek. 

De vindplaats is opgegraven door middel van 72 putjes van 100 bij 100 
cm. Aanvankelijk werden deze putjes onderverdeeld in 4 putjes van 50 bij 50 
cm. Al snel bleek dat deze methode voor het beoogde doel te tijdrovend was, 
en is overgegaan tot het verzamelen van vondsten binnen vakken van één 
vierkante meter. De vondsten zijn geborgen vanuit twee vondstniveaus te 
weten niveau 1: de zodenlaag t/m het verstoorde deel van de E-horizont 
(totaal ca. 20 cm) en niveau 2: het gave restant van de E-horizont t/m het 
vondsthoudende deel van de B-horizont (meestal ook totaal ca. 20 cm). Voor 
het verzamelen van vondsten uit niveau 1 is allereerst de zodenlaag verwij
derd en zorgvuldig uitgeklopt boven een zeef met een maaswijdte van 3 mm. 
De uitgeklopte grond is (droog) gezeefd en onderzocht op de aanwezigheid 
van artefacten. Er zijn vuursteenartefacten verzameld en ander archeolo
gisch materiaal zoals (met bemesting opgebracht) terp-/en middeleeuws 
aardewerk. Schavenderwijs is vervolgens verdiept tot de basis van niveau 1. 
De geschaafde grond is nat gezeefd. De in het zeefresidu aanwezige houts
koolbrokjes en vuursteenartefacten zijn verzameld. De volgorde van de 
gegraven putjes (de ontgravingsrichting) werd bepaald door de vondstdicht
heid en de mogelijkheid voor de aanleg en het optekenen van profielen. 
Tenslotte is het opgravingsvlak (de basis van niveau 2) in zijn geheel 
geschaafd. Hiermee is optimaal zicht op eventuele archeologische grondspo-
ren verkregen. De hoogteligging van het maaiveld is ten opzichte van NAP 
ingemeten. 

Op de vindplaats was de bodemopbouw als volgt. De (gras)zodenlaag 
heeft een dikte van ca. 5 cm en maakt deel uit van de gemiddeld 15 cm dikke 
moerige, lichtzandige geroerde bovengrond. In deze laag werd een geringe 
hoeveelheid vuursteenartefacten aangetroffen samen met aardewerkscherven 
en ander bewoningsafval uk de verschillende periodes vanaf de Romeinse tijd 
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tot heden. Dit materiaal betreft het bewoningsafval uit voor bemesting opge
brachte terpaarde. Onder deze donkerbruin tot zwart gekleurde toplaag ligt 
een laag 15 tot 20 cm grijs gekleurd zand. Deze laag betreft de E-horizont van 
een (zwak ontwikkeld) podzolbodemprofîel. In het profiel zijn verkleuringen 
aanwezig, veroorzaakt door opvulling van graafgangen (mollenpijpen, mui-
zengangen etc). Op plaatsen waar de laag wat lichter van kleur is zijn kleine 
pitjes (< 2 mm) houtskool zichtbaar. In donkerder gekleurde delen van de 
E-horizont is dit fijn verdeelde houtskool waarschijnlijk ook aanwezig maar 
nauwelijks of niet te onderscheiden. Op meerdere plaatsen werden kleine 
concentraties van grotere houtskoolbrokken aangetroffen. Tussen deze 
houtskoolfragmenten bevond zich ook onverbrand en deels verbrand hout. 
Gezien de in het algemeen slechte conservering van hout in dekzand moet 
aangenomen worden dat deze houtskoolconcentraties veel recenter zijn dan 
de bewoningssporen. vrijwel alle vuursteenvondsten van deze vindplaats 
(meer dan 90%) zijn afkomstig uit de E-horizont. Er heeft op de vindplaats 
dus vrijwel geen verticale verplaatsing van artefacten plaats gevonden. De 
overgang van de E-horizont naar de bruin gekleurde B-horizont (inspoe-
lingslaag) is opvallend scherp en licht golvend. Op de top van de dekzand-
kop (waarop de vindplaats gelegen is) reikt de B-horizont tot 90 cm - NAP. 

De vondstconcentratie heeft een omvang van ca. 10 bij 10 meter. Buiten 
dit vak neemt de hoeveelheid vondsten per m3 sterk af. Geheel leeg waren de 
perifere vakken echter vrijwel nooit. De meest vondstrijke vakken bevatten 
tussen 50 en 200 gram aan vuursteenartefacten. In twee vakken werd meer 
dan 200 gram geborgen (max. 315 gram). De verspreiding van houtskoolpit
jes was over de hele opgraving vrijwel egaal, er waren geen brand-
kuilen/haardplaatsen aanwezig. Tijdens de noodopgraving zijn vier kernbij
len gevonden (afbeelding 4). Twee zijn gemaakt van bryozoënvuursteen, 
waarvan één een duidelijke endshock-breuk heeft waardoor de snede ver
dwenen is; het andere exemplaar is een halffabrikaat. De twee andere stukken 
hebben beide een tranchetafslag. Eén exemplaar vertoont krimpscheuren als 
gevolg van verhitting. Er werden twee schaafachtige werktuigen aangetroffen. 

3. De opgraving in het Buitenveld bij 

Veenwouden. Foto RAAP. 
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Het betreft in beide gevallen vorstsplijtstukken die aan de lange zijden gere
toucheerd zijn. Beide stukken hebben aan één van de korte zijden een breuk
vlak dat lijkt op een endshock-breuk, waardoor het lijkt dat ze als afslagbijlen 
gebruikt zijn. Onder de vondsten waren ook zes (B)-spitsen, waarvan één aan 
de basiszijde gebroken is en verbrand en een ander gebroken is aan de top. Er 
zijn twee mogelijke B-spitsen en één halffabrikaat gevonden; veertien krab
bers, waarvan er acht te typeren zijn als vrij dikke, tongvormige eindkrabbers 
met een vrij steile krabberhoek (60-70°); twee stekers op afslag en één op kling. 
Er is één stekerafslag gevonden; negen boren/ruimers; drie klingen met duide
lijke gebruiksretouche/glans; één afslag met getande retouche; drie gekerfde 
klingen en 28 niet nader te benoemen geretoucheerde stukken. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat B-spitsen vooral in de vroege 
periode van het Mesolithicum (8800-7100 v.Chr.) voorkomen.20 Eén van de B-
spitsen lijkt sterk op een Tjongerspits.21 Voor het Midden-Mesolithicum (7100-
6450 v.Chr.) wordt de toepassing van oppervlakkige retouche op spitsen als 
karakteristieke verandering gezien; ook neemt het aantal spitstypen in deze 
periode toe.22 Het einde van het Mesolithicum wordt vooral gekenmerkt door 
het voorkomen van trapezia.23 Er zijn op deze vindplaats alleen maar B-spit
sen aangetroffen, wat automatisch inhoudt dat er geen spitsen met oppervlak
teretouche en ook geen trapezia gevonden zijn. Hieruit zou men kunnen con
cluderen dat deze vindplaats uit het Vroeg-Mesolithicum stamt. De vrij dikke, 
tongvormige eindkrabbers lijken niet typisch mesolithisch, maar passen ook 
niet echt in de Tjongertraditie volgens de typologisering van Beuker.24 Volgens 
Verhart is er geen onderscheid tussen paleolithische en mesolithische krab
bers te maken op basis van metrische kenmerken.25 Uit deze gegevens zijn 
derhalve geen daterende kenmerken te halen. Kern- en afslagbijlen worden 
vaak in het Laat-Mesolithicum (6450-4900 v.Chr.; 'De Leijen-Wartena com
plex') geplaatst en laten geen duidelijke typeontwikkeling zien.26 Groenendijk 
vermeldt daarbij dat dit late voorkomen waarschijnlijk niet gerelateerd is aan 
het natuurlijke milieu.27 Meestal worden deze werktuigen echter niet nader 
gedateerd dan mesolithisch. Navraag bij verschillende specialisten leert dat ze 
niet alleen in het Laat-Mesolithicum voorkomen. Ook op basis van deze arte
facten is deze vindplaats dus niet nader te dateren. De overige gerubriceerde 
artefacttypen kunnen op basis van de typologie niet (relatief) gedateerd wor
den. Opvallend is dat er geen kleine, regelmatige (steilgeretoucheerde) klinge-
tjes en, daarmee in samenhang, piramide-vormige regelmatige kerntjes aan
getroffen zijn. Deze typen artefacten komen zeer veel voor in laat-meso-
lithische context. Dit is een argument om de vindplaats niet in deze periode te 
plaatsen. 

Geconcludeerd kan worden dat in tegenstelling tot de omringende, in 
oostelijke richting duidelijk hoger gelegen percelen (waarop reeds vele vuur-
steenvindplaatsen bekend waren), op de vindplaats het dekzand onder de 
zodenlaag grotendeels is .gespaard gebleven voor bodemverstoringen ten 
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4. Eén van de vier kernbijlen uit het 

Buitenveld bij Veenwouden. Foto 

RAAP. 
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gevolge van agrarische activiteiten. De grijze uitspoelingshorizont is echter 
wel plaatselijk sterk verstoord ten gevolge van bioturbatie (vooral diergangen). 

De opgegraven vuursteenconcentratie duidt op een kortstondige bewo
ning. Op de locatie zijn vuurstenen werktuigen vervaardigd en gebruikt. Voor 
de vervaardiging van de werktuigen is eratisch vuursteen gebruikt die lokaal 
voorkomt. Op de locatie zijn geen ruimtelijke structuren waargenomen. 

De vuursteenvindplaats is op basis van het vuursteenmateriaal niet een
duidig te dateren. Zowel de B-spitsen als de kernbijlen zijn aangetroffen in een 
stratigrafisch niet te onderscheiden laag. Op grond van het (uitsluitend) voor
komen van B-spitsen en het ontbreken van aanwijzingen die kunnen duiden 
op meerdere bewoningsperioden op deze locatie, lijkt een datering in het 
Vroeg-Mesolithicum vooralsnog het meest voor de hand te liggen. Door het 
ontbreken van een bij de nederzettingsresten behorende haardkuil met dateer
baar houtskool, is deze datering helaas niet te toetsen. 

De opgraving heeft een goed beeld gegeven van de vondstverspreiding en 
de vondstdichtheid van de vindplaats. Er is informatie ingezameld die door 
middel van een waarderend booronderzoek op een dergelijke vindplaats niet 
kan worden verkregen. 

Mesolithische vondsten uit De Hoek bij Veenwouden 
Meindert Ley 
Op een duidelijk zichtbare zandrug in De Hoek ten zuidwesten van Veen
wouden is met het ploegen een schat aan informatie vrijgekomen. Het betreft 
vuurstenen artefacten die, gezien de samenstelling van het complex, uit het 
Mesolithicum moeten dateren. Onder de gevonden voorwerpen bevinden 
zich krabbers, messen, stekers, boren en spitsen. Ook is er in de vorm van 
kernstenen en afslagen veel bewerkingsafval aangetroffen. Door schrijver dezes 
zijn in deze contreien inmiddels twintig sites met overeenkomstig samenge
stelde vondstcomplexen ontdekt. 

Een mesolithische pic uit Wouterswoude 
Meindert Ley 
Bij Wouterswoude bevindt zich een complex van drie mesolitische sites. De 
sites liggen op zandruggen die door laagtes van elkaar gescheiden zijn. De 
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1 1 I 1 5. De pic van Wouterswoude. 

Foto Gilles de Langen te Leeuwarden. 

grootste site heeft veel vuurstenen artefacten prijsgegeven. Onder de vond
sten zijn werktuigen en vuursteenafval. Uit het complex is nu ook een vuur
stenen pic bekend (afbeelding 5). Pies worden ook puntbijlen genoemd, 
maar dit is waarschijnlijk onjuist, want vorm en retouchering duiden eerder 
op een gebruik bij boorwerkzaamheden. 

DONGERADEEL 

Twee neolithische bijltjes uit Bornwird 
Klaas Henstra 
Ploegen op het terprestant van Bornwird bracht twee neolithische bijltjes aan 
het licht. De eerste is een bijl met een lengte van circa 7 cm, vervaardigd van 
grijze vuursteen (afbeelding 6). Het betreft een 'Dünnblattige Flint-Rechteck-
beile' en dateert uit het Laat-Neolithicum. De tweede bijl is eveneens van vuur
steen gemaakt en heeft een helderwitte kleur. De lengte bedraagt 9 cm. 
Typologisch kan dit voorwerp worden ingedeeld bij de 'Dickblattige Flint-
Rechteckbeile'. Dit type komt voor in het Midden- en Laat-Neolithicum. Beide 
exemplaren zijn fraai geslepen en gepolijst. 

Vondsten uit de terpzooi van Bornwird 
Meindert Ley 
Na het ploegen van de terpzooi van Bornwird konden veel artefacten worden 

6. Eén van de Neolithische bijltjes uit 

¾ - Bornwird (lengte 7 cm). Foto Streek

museum/Volkssterrenwacht Burgum te 

Burgum. 
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geraapt. Er werden scherven met streepband- en kartelrandversiering gevon
den alsmede vroeg-middeleeuwse scherven, waaronder die van Angel
saksisch aardewerk. Onder de vondsten bevonden zich ook een spinklosje en 
een kraal. De hoog opduikende pleistocene zandondergrond werd eveneens 
door de ploeg geraakt en gaf een grote hoeveelheid vuurstenen artefacten 
prijs. Deze zijn in hoofdzaak in het Mesolithicum te dateren. 

FERWERDERADIEL 

Weinig vondsten uit de terp van Ferwert28 

Bas Bijl en Marcel Niekus 
Eind oktober 1999 heeft ARC BV in opdracht van de provincie Fryslân enkele 
waarnemingen verricht op een terrein aan de Reinderslaan in Ferwert. Het 
onderzoek, waarbij een proefsleuf werd aangelegd, werd uitgevoerd in het 
kader van saneringswerkzaamheden ter plaatse van de voormalige Koop-
mans verffabriek. Vanwege de ligging, aan de rand van de terp en dicht bij de 
kerk, moest rekening worden gehouden met ophogingslagen en grondspo-
ren. De resultaten waren teleurstellend. Onder de zeer sterk vervuilde boven-
grond, een homogeen pakket zwarte grond, bevond zich een pakket natuur
lijke kleiafzettingen. Dichter bij de kern van de terp was het pakket zwarte 
grond een stuk dikker maar ook hier konden geen ophogingslagen worden 
onderscheiden. Hier is niet tot in de natuurlijke ondergrond verdiept. 
Archeologische grondsporen zijn niet aangetroffen. Mogelijk zijn deze ver
dwenen bij eerdere bouw- en afbraakwerkzaamheden en opgenomen in de 
humeuze homogene bovengrond. De meest interessante vondst was een 
deels gemetselde, deels los gestapelde waterput van bakstenen. De put kan 
gedateerd worden in de periode voor 1969. In de vulling bevond zich een 
gestratificeerd archief van de administratie van de verffabriek. Het oudste 
materiaal, voor zover geanalyseerd, dateert uit 1948, en het jongste uit 1969. 
Twee opgravingsvlakken zijn getekend, gefotografeerd en gewaterpast. Uit de 
top van de natuurlijke ondergrond kwamen enkele dierlijke botten en een 
paar scherfjes terpaardewerk. De overige aardewerkvondsten bestaan uit 
scherven kogelpotaardewerk, een enkele Pingsdorfscherf, een wandscherf 
van een steengoedkruik uit het Rijnland (veertiende-vijftiende eeuw), en een 
scherf van Werra-aardewerk (circa 1600) met een fragmentarische afbeelding 
van een soldaat met opgeheven zwaard. Verder kan nog melding gemaakt 
worden van enkele brokken tufsteen, een brokje huttenleem en een metaal
slak. 

Twee laat-middeleeuwse stinzen onder Hallum29 

Gilles de Langen 
Begin april ontdekte Jan Post uit Leeuwarden in een akker onder Hallum 
enkele opvallende schelpenbanen. De meest noordelijke banen staken het 



ARCHEOLOGISCHE KRONIEK VAN FRIESLAND OVER 1999 217 

duidelijkst af en vormden een gesloten rechthoek. Post concludeerde dat het 
om de funderingen van twee verdwenen stinzen handelen moest. De schel
penbanen werden door een team van het Argeologysk Wurkferbân geduren
de twee verkenningen nader onderzocht (afbeelding 7). Het team stond 
onder leiding van voorzitter Hendrik de Jong en werkte te velde samen met 
Alexander Jager uit Leeuwarden. Tijdens het veldwerk werden niet alleen de 
funderingen zelf onderzocht, maar ook de rest van het terrein. Dit was nodig 
omdat onlangs het deel met de funderingen enkele decimeters was verlaagd, 
hetgeen hun recente ontdekking mogelijk maakte. De vrijgekomen grond 
was een honderdtal meters oostelijker gedeponeerd, zodat ook daar vond
sten konden worden geraapt. Een andere verstoring vond een paar jaar eer
der plaats, toen langs de westzijde van het perceel een nieuwe sloot gegegra-
ven werd. Bij die gelegenheid werd het zuidelijke fundament ook al aan
gesneden. 

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat niet alleen de noordelijke schel
penbanen, maar ook de zuidelijke een rechthoek vormden, zij het dan dat 
deze laatste niet meer volledig in het vlak aanwezig was. De afstand tussen 
beide rechthoeken bedraagt bijna 47 meter. De buitenwerkse omvang van de 
zuidelijke rechthoek bedraagt 10 bij 8 meter; de noordelijke rechthoek meet 
9,50 à 9.60 bij 7,50 à 7,60 meter. De zuidelijke schelpenbanen zijn 130 à 150 
centimeter breed, de noordelijke 130 (noord), 110 (oost), 170 (zuid) en 160 
(west). Boringen wezen uit dat de schelpenbanen deel uitmaken van een 
structuur uit schelpenlagen die worden afgewisseld door lagen zavelige klei. 
Dergelijke stucturen zijn vele malen onder kerk- en kloostermuren aangetrof
fen. De twee rechthoeken vormen dus inderdaad de onderste fundamenten 
van twee stenen gebouwen. De schelpenlagen van de zuidelijke rechthoek 
reiken nog circa 60 (west en oost) centimeter diep. Van het noordelijke funda
ment rest nog 70 en 45 (west en oost) centimeter. Hierbij werd vastgesteld dat 
de hoogste schelpenlagen circa 5 centimeter dik waren terwijl de diepere 
schelpenlagen dikker waren (10 à 15 centimeter). Interessant is dat bij het zui
delijke fundament nog zwerfstenen werden aangetroffen, alsmede een ruim 
aantal (meer dan 30) stukken tuf, waaronder een nagenoeg compleet blok 
met de maten 30,5 bij 17,5 bij 9 centimeter. Tevens werden kloostermoppen, 
een fragment Bremer zandsteen en dierenbotten verzameld. Meer dan hon
derd scherven werden geborgen. Ruim de helft is van kogelpotaardewerk 
afkomstig. De meeste kunnen in de twaalfde en dertiende eeuw worden 
gedateerd. Behalve laat-middeleeuws steengoedaardewerk is ook vol-middel
eeuws Pingsdorf- en Paffrath-aardewerk vertegenwoordigd. Het Pingsdorf-
aardewerk is in de late elfde- of in de vroege twaalfde eeuw te dateren. 
Booronderzoek rond het noordelijke fundament wees uit dat in ieder geval 
rond dit voormalige gebouw een sloot of gracht heeft gelopen. 

Paul Noomen van de Fryske Akademy slaagde erin de archeologische met 
historische gegevens te combineren. Het is zo mogelijk geworden de ontwik-
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kelingen in grote lijnen te schetsen. De beide stinsen zijn, zoals Post al ont
dekte, terug te vinden op de kaart van Schotanus uit 1718, dat wil zeggen als 
plek van een voormalige stins (de Schierstins) of als een hoeve (Lunia). Op 
de kaart van Eekhof uit 1853 is ook Lunia inmiddels gereduceerd tot de plek 
van een voormalige stins. Uit de kaart van Eekhof blijkt eveneens dat beide 
stinzen ooit naast een omvangrijke terp stonden. De voormalige nederzet
ting op deze inmiddels verdwenen terp droeg ooit een '-um-'naam (Under-
thum later Ondersmaburen), en kan dus van vroeg-middeleeuwse origine 
zijn. In de vroege Middeleeuwen was de nederzetting ongetwijfeld zelfstan
dig. Nadat in Hallum een kerk was gesticht, werd de nederzetting één van de 
buurschappen binnen deze parochie. 

Toen de bedijkingen het mogelijk maakten ook elders dan op terpen te 
wonen, is de terp langzaam 'leeggelopen': de boerderijen werden gedeeltelijk 
naar het vlakke land verplaatst. Aan de voet van de terp verrezen in de 
twaalfde of dertiende eeuw de beide stinzen. Het is goed mogelijk dat één 
van beide stinzen in de twaalfde en dertiende eeuw de woonplaats van de 
edellieden Waltet en Liudo was. Omdat bekend is dat baksteen pas na circa 
1150 als bouwmateriaal werd gebruikt is een intrigerende vraag of de bij de 
Schierstins aangetroffen tufsteenresten primair zijn aangewend, of dat het 
om hergebruikt materiaal gaat. Ook de naam 'Schierstins' (grijze stins) is in 
dit kader van belang. Soms - zoals bij Schiermonnikoog en de Schierstins bij 
Veenwouden - duidt 'schier' op bezit van de cisterciënzer 'schiere' monni
ken. Omdat de Hallumer Schierstins echter geen kloostergoed was, rijst on-

7. De plattegrond van de noordelijke stins (Lunia) tijdens het onderzoek door het Argeologysk Wurk-

ferbân op 10 april 1999. Foto Tom Sandijck te Leeuwarden. 
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willekeurig de vraag of'schier' in dit geval betrekking zou kunnen hebben op 
de grijze kleur van tufsteen. Wanneer we inderdaad met primair aangewende 
tufsteen te maken hebben, kunnen we de Schierstins aanmerken als een zeer 
oude stins. Hiermee staat de Schierstins niet noodzakelijk alleen, want ook 
van een stins bij Ferwert is bekend dat deze van tuf was. Het is hiermee dus 
goed mogelijk dat de eerste stenen adelshuizen al even voor 1150 zijn ge
bouwd. 

In de late Middeleeuwen raakten de stinzen buiten gebruik. Een van de 
oorzaken daarvan was waarschijnlijk de bezitsaccumulatie van de Friese 
hoofdelingen. Door vererving en aankoop raakten vele machtsposities van 
inmiddels uitgestorven of 'afgezakte' families in handen van een beperkt 
aantal geslachten. Vele stinzen verloren daardoor hun functie, zo ook Lunia 
en de Schierstins. 

Vondsten uit de late Ijzertijd en Romeinse tijd uit de terpzooi van Jislum 
Dick Visser 
In juli werd een perceel ten noorden van de kerk van Jislim geëgaliseerd. Ook 
de bermsloot werd opnieuw uitgegraven. Langs de bermsloot, ongeveer 30 
meter noordelijk van de oprit naar de boerderij van de familie Y. Wierda, trof 
schrijver dezes een slootvulling aan uit het het begin van de jaartelling. In de 
slootvulling werden scherven aangetroffen van streepband-, kartelrand- en 
gefacetteerd aardewerk, benevens ovenslakken en botten. De dikte van de 
vondstlaag bedroeg 20 tot 30 centimeter. Met de detector werd in de nabij
heid van de sloot, maar niet in ongestoorde grond, een fibula gevonden. 
Over een afstand van 50 meter vanaf de oprit waren op enkele plekken in het 
slootttalud terpresten met scherven zichtbaar. 

Geen middeleeuwse terplagen (meer) te Westernijtsjerk nr. 31 
Gilles de Langen 
Op 10 mei 1999 werd door Jos Bazelmans (NWO), Danny Gerrets (Groninger 
Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen) en Wouter Waldus 
(student archeologie Universiteit Leiden) conform een advies van de ROB 
een kortstondige archeologische waarneming uitgevoerd te Westernijtsjerk 
nummer 31 (coördinaten: 181.885/593.190). Aanleiding voor de waarneming 
vormde de bouw van een schuur. Volgens het CMA van de ROB is het bouw
perceel van hoge archeologische waarde en betreft het mogelijk een terp uit 
de late Middeleeuwen. Voor de aanleg van het fundament van de schuur, een 
niet onderkelderde loods van 18 bij 30 meter, was het nodig dat aan alle zij
den van de geplande loods een sleuf gegraven werd met een breedte van 1,80 
meter en een diepte van 0,75 meter. In de funderingsleuven werden een aan
tal kuilen, sloten en funderingsresten aangetroffen uit (sub-)recente tijd 
(achttiende eeuw en jonger). Oudere sporen uit de vroeg-moderne tijd of de 
Middeleeuwen werden niet aangetroffen. Ook los vondstmateriaal uit deze 
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perioden werd niet gevonden. Het vrijgelegde bodemprofiel liet geen resten 
zien van terpophogingen: een 68 centimeter dikke, donkerbruine, homogene 
laag teelaarde lag er direct op natuurlijke kweldersedimenten. Het beboste 
perceel direct ten noorden van het bouwperceel bleek zo'n 50 centimeter 
hoger dan het onderzochte perceel te liggen. Hieruit moet worden afgeleid 
dat het onderzochte perceel in het verleden bij de bouwvan de huidige boer
derij, of eerder, verlaagd is. Het is niet onmogelijk dat toen de eventuele 
antropogene ophogingen (met een maximale dikte van 0,68 meter + 0,50 
meter) geheel zijn verdwenen. Afsluitende het onderzoek werd de opbouw 
van de natuurlijke ondergrond bestudeerd tot een diepte van 2,25 meter 
beneden maaiveld. 

FRANEKERADEEL 

Een dijk uit het begin van de jaartelling te Peins30 

Gilles de Langen 
In het kader van het Regionaal Archeologisch Project Noordelijk Westergo 
werd in de nazomer een opgraving verricht in een van de terpen van Peins 
(Peins-Oost of AMK-terrein 5G-94). De terp was uitgezocht op grond van de 
veronderstelling dat hier een oude steilkant voor onderzoek beschikbaar 
was.31 Onderzoek aan oude steilkanten biedt de mogelijkheid om een dwars
doorsnede van een terp te bestuderen zonder dat een arbeidsintensief vlak-
kenonderzoek nodig is. Tijdens het onderzoek, dat onderleiding stond van Jos 
Bazelmans (NWO), Danny Gerrets (Groninger Instituut voor Archeologie, 
Rijksuniversiteit Groningen) en Wouter Waldus (student archeologie Univer
siteit Leiden), bleek echter dat de steilkant bij de ruilverkaveling in 1970 vol
ledig is afgeschoven en later verploegd. Tevens bleek dat de westelijke helling 
niet, zoals verwacht, alleen uit verstoorde terpgrond bestond, maar nog aan
zienlijke gave terplagen bevatte. In zes weken tijd werd een belangrijk deel 
van deze helling onderzocht. Hiertoe werden meerdere werkputten en pro
fielsleuven aangelegd. Uiteindelijk besloeg de opgraving 0,21 ha. Niet overal 
werd tot de natuurlijke ondergrond verdiept. 

De opgraving bleek van grote betekenis voor onze kennis van de water
huishouding in de Romeinse tijd, aangezien net als te Wijnaldum en Dong-
jum ook te Peins resten van een kleine dijk werden blootgelegd. De dijk te 
Peins kon echter over beduidend grotere lengte (54 meter) worden bestu
deerd. Deze dijk werd even voor het begin van de jaartelling opgeworpen 
toen de kwelderwal in kwestie nog niet werd bewoond, maar uitsluitend 
gebruikt werd voor beweiding (fase 1). De dijk werd minstens vijf keer uitge
breid. In de tweede fase - vanaf het begin van de jaartelling - werd op en 
achter de dijk een kleine huisterp opgeworpen. Ook deze terp werd in ver
schillende fasen uitgebreid. In de Romeinse tijd werd op de terp een grote en 
diepe kuil gegraven, die dienst deed als een open zoetwaterreservoir. De terp 
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werd bewoond tot en met de derde eeuw na Chr. Net als te Dongjum wordt 
de Romeinse terp afgedekt door een vroeg-middeleeuwse akkerlaag (fase 3). 
Het is aannemelijk dat de akkerlagen van Dongjum en Peins in de vijfde 
eeuw moeten worden gedateerd. In de vierde fase (vijfde tot en met de elfde 
of twaalfde eeuw) werd de terp intensief bewoond en groeide hij in verticale, 
maar vooral in horizontale, zuidelijke richting. Opvallend is dat de vroeg- en 
vol-middeleeuwse woonniveau's niet significant hoger en soms zelfs lager 
liggen dan die uit de Romeinse tijd. In tegenstelling tot de terp van Dongjum, 
bleef de terp van Peins in de vijfde fase op de top bewoond: in de late 
Middeleeuwen stond op de terp een stenen gebouw. 

GAASTERLÂN-SLEAT 

Scherven van na 1700 uit een dobbe op het Oudemirdumer Klif 
Hendrik de Jong 
Nabij Oudemirdum werd op het Oudemirdumer Klif aan De Dollen een grote 
hoeveelheid vondsten bekeken. Deze waren door de bewoners van een wo
ning aldaar verzameld in een tijdelijk drooggevallen kleine dobbe, direct ten 
noordwesten van de oorspronkelijk in 1772 gebouwde woning. Het overgrote 
deel bestond dan ook uit aardewerkscherven van na 1700, hoewel er ook 
enkele fragmenten waren van uit Duitsland geïmporteerd steengoedvaat-
werk uit de zestiende eeuw. 

Een bestrating van zwerfstenen te Sondel 
Hendrik de Jong 
De restauratie van de uit rond 1800 daterende en op een markante plek 
staande boerderij aan de Boomsmastraat werd door de nieuwe eigenaar 
voortvarend ter hand genomen. Met een inwonende medewerker werd afge
sproken, dat deze de bij de graafwerkzaamheden tevoorschijn komende 
vondsten, zowel in als om de boerderij, zoveel mogelijk zou verzamelen. Dit 
resulteerde uiteindelijk in een totaal van 823 geregistreerde vondsten. De 
ouderdom hiervan varieert tussen de vijftiende eeuw en het begin van de 
twintigste eeuw. Tot de oudste behoren scherven van het Duitse steengoed-
aardewerk, te weten van het type Siegburg, maar dan het model met rozet
versiering. Van het majolic-aardewerk uit de zeventiende en achttiende eeuw 
werden maar liefst 148 stukken gevonden, waaronder diverse met fragmen
ten van soms religieus getinte teksten. Sporen van vroegere bebouwing wer
den niet aangetroffen. Wel werd aan de achterzijde van de boerderij over een 
uitgestrekt gedeelte, na het verwijderen van de bovengrond, een bestrating 
van zwerfstenen aangetroffen. Deze zijn niet eenvoudig te dateren. Ze zijn in 
Gaasterland wel vaker gevonden, wat gezien de grote aantallen zwerfstenen, 
die vooral in het verleden in ruime mate aanwezig waren, niet zo verwonder
lijk is. 
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Spaans geld uit de zestiende en zeventiende eeuw uit de Knipe 
Johan Koning 
Bij de aanleg van een nieuw industrieterrein langs de snelweg bij de Knipe 
vond Dik Eekhof uit Wolvega een gouden dubbele Escudo (8 gram) van 
Johanna en Karel vermoedelijk geslagen in 1506-1516 te Sevilla in Spanje 
(afbeelding 8). Tevens detecteerde hij enkele realen en dubbele realen: een 
reaal van Karel I geslagen in 1506-1516 in Mexico; een dubbele reaal van 
Philips II uit 1555-1598; drie realen en twee dubbele realen van Philips III uit 
1598-1631. De munten zijn ter determinatie aangemeld bij het Koninklijk 
Penningkabinet te Leiden. Daar het allemaal losse vondsten zijn kan er niet 
van een schatvondst worden gesproken. 
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Een oude riolering te Brongerga bij Oranjewoud 
Hendrik de Jong 
Vlak ten oosten van het oude kerkhof van het voormalige dorp Brongerga, 
maakt de Marijke Muoiweg een scherpe bocht naar het zuidoosten. In deze 
bocht stond sinds mensenheugenis een boerderij met daarbij een in 1975 
gesloopte state. Die state heeft in het verleden onder meer de families Van 
Haren en De Blocq van Scheltinga als bewoners gekend. De boerderij onder
ging in de loop van haar bestaan diverse verbouwingen. Nadat de plaats 
opnieuw werd verkocht, liet de nieuwe eigenaar de boerderij afbreken, om 
plaats te maken voor een nieuw gelijksoortig pand. Dankzij zijn medewer
king kon een aantal waarnemingen worden verricht, waarbij o.a. kon worden 
vastgesteld, dat in de bodem van dit ogenschijnlijk hooggelegen terrein nog 
een dun pakket restveen aanwezig is. Gezien de ligging, zo dicht nabij de 
rond 1730 verwijderde restanten van de oude vervallen kerk, werd in de 
bodem onder de afgebroken boerderij een middeleeuwse voorganger ver
moed. Tijdens graafwerkzaamheden werd ten zuidoosten van de boerderij 
een indrukwekkende en fraaie van bakstenen gemaakte riolering gevonden, 
die voor de toekomst is behouden. Gezien de vulling met zand en modder en 
de ouderdom van de erin gevonden voorwerpen, moet dit riool zijn functie 
sedert lang hebben verloren. Vermeldenswaard is een groot deel van een 
zeventiende-eeuwse majolicaschotel, een zalfpotje uit 1700 en delen van 
Chinees en Engels porselein uit de achttiende en negentiende eeuw. 
Vondsten uit de Middeleeuwen werden niet aangetroffen. 

Middeleeuwse skilling en Pfennig uit Oranjewoud 
Johan Koning 
Tijdens grondwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuwbouwwijk te 
Oranjewoud vond Dik Eekhof uit Wolvega een zilveren derde skilling geslagen 

9. De middeleeuwse Pfennig uit Oranjewoud. Scan DAA. 
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te Malmö (Denemarken) onder Christiaan in de periode 1448-1481 en een zil
veren anonieme Pfennig (afbeelding 9) geslagen te Munster in de periode 
1170-1190 (determinaties door het Koninklijk Penningkabinet te Leiden). 

Resten van de zeventiende-eeuwse pastorie van Tjalleberd 
Hendrik de Jong 
Tijdens de voorbereidingen tot de bouw van een carport stootte de eigenares 
achter haar woning, de in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwde pas
torie van de hervormde gemeente te Tjalleberd, op muurresten. Deze werden 
op haar verzoek nader onderzocht. De resten bleken afkomstig van tenminste 
twee voorgangers van de pastorie. Archiefonderzoek, een oude foto en kada
strale gegevens lijken dit te bevestigen. Of de vondsten verwijzen naar speci
fieke gebeurtenissen in de zeventiende eeuw moet door nieuw onderzoek 
worden bewezen. Zo werd in 1628 dominee Ensius naar Tjalleberd beroepen, 
alwaar hij 44 jaar zijn ambt zou uitoefenen. Bij zijn aankomst trof hij een oud 
bouwvallig huis, dat hij door een nieuw pand liet vervangen. Tijdens een tra
gische brand op 29 april 1671, ging niet alleen 'zijn' pastorie verloren, maar 
verdwenen tevens waardevolle archivalische gegevens. 

KOLLUMERLAND CA. 

Middeleeuwse kogelpotscherven uit Burum 
Jan Boersma 
In het voorjaar van 1998 werd in Burum in opdracht van de gemeente een ter
rein, nu gelegen aan de straat De Meerpaal, bouwrijp gemaakt. Daarbij werd 
over een lengte van enkele tientallen meters het westelijke talud van een sloot 
aan de oostzijde van het gebied flauwer gemaakt. In de vrijkomende grond 
werden diverse kogelpotscherven aangetroffen. In 1999 werd het talud nog 
iets verder afgegraven. Dat leverde geen vondsten meer op. Het terrein waar
op de vondsten werden gedaan, maakt deel uit van een afgegraven terp. Op 
het weiland direct ten oosten van de sloot is de terp (met zijn oorspronkelijke 
hoogte?) nog aanwezig. 

Het middeleeuwse stinsterrein Rodenburg bij Kollum 
Klaas Henstra 
Op verzoek van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te 
Amersfoort is onderzoek gedaan op het stinsterrein Rodenburg ten oosten 
van Kollum. Aanleiding was het verleggen van een bermsloot. Hierbij werden 
stins en gracht niet aangesneden. Voorts is het stinsterrein in kaart gebracht. 
Hierbij bleek dat op enkele plekken de stinsfundering slechts tien cm onder 
het maaiveld lag. Aan de ROB is advies uitgebracht met betrekking tot extra 
beschermende maatregelen ten aanzien van deze middeleeuwse stinswier. 
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LEEUWARDEN 

Vol-middeleeuwse bewoning aan de Eewal te Leeuwarden32 

Gilles de Langen 
Zoals in de vorige kroniek is gemeld, is in 1998 een archeologisch noodon-
derzoek verricht aan de zuidrand van de noordelijke stadsterp van 
Leeuwarden. Eind oktober-begin november groef het ARC twee weken lang 
tussen Eewal en de Speelmansstraat, ten westen van de Zuupsteeg en naast 
het voormalige gebouw van de Leeuwarder Onderlinge. Tijdens het onder
zoek, dat in opdracht van de gemeente en de provincie geschiedde, konden 
in totaal acht opgravingsvlakken worden bestudeerd. Het onderzoek bleek 
vrijwel onmiddellijk van grote betekenis, niet alleen omdat voor het eerst in 
Leeuwarden een middeleeuws huis door de tijd heen kon worden gevolgd, 
maar ook en vooral omdat de opgravingsgegevens zich direct relevant toon
den voor onze kennis over de ontwikkeling van geheel Leeuwarden. 

Inmiddels zijn door opgravingsleider Adrie Ufkes de opgravingsresulta
ten uitgewerkt. Haar verslaglegging bevestigt nog eens de waarde van het 
onderzoek. Op het onderzochte terrein konden vijf verschillende bewo-
ningsfasen met houtbouw worden onderscheiden. De oudst gedocumen
teerde fase had waarschijnlijk een agrarisch karakter, want er werd met forse 
mestpakketten opgehoogd. De verschillende woonniveaus waren bestrooid 
met houtsnippers, waarschijnlijk om droge voeten te houden. Uit deze fase 
werd een deel van een houten westwand blootgelegd. De constructie 
bestond uit staanders op een onderlinge afstand van twee meter waartegen 
aan de buitenzijde 30 cm brede planken waren bevestigd. Aan de binnenzij
de waren plaggen opgestapeld. Volgens Ufkes betreft het een onderdeel van 
een gebouw, maar de juistheid van deze determinatie staat nog niet vast. Er 
werd een geringe hoeveelheid kogelpotscherven geborgen. Ufkes plaatst 
deze fase in het begin van de elfde eeuw. 

In de volgende fase hoogde men met kleiplaggen op. Ook de houtcon
structie was anders: er werd een soort spouwconstructie toegepast, bestaan
de uit planken met circa 30 cm brede tussenruimte. Tevens werd een stook-
plaats teruggevonden. We zijn nu dus met zekerheid in de huizenbouw 
beland. Twee dendrodateringen leverden een kapdatum op van respectievelijk 
1046 en 1049 AD. Behalve kogelpotscherven werden veel scherven van impor
taardewerk, met name Pingsdorfaardewerk, gevonden. De derde fase van 
houtbouw had een constructie van planken die tegen staande balken waren 
gezet. In deze fase heeft bronsbewerking plaatsgevonden. Mogelijk heeft men 
hier bronzen zwaardbeschermers vervaardigd. Van de vierde fase werden de 
funderingen van een groot deel van de oost- en west- en zuidwand aangetrof
fen. De fundering bestond uit plankjes en latjes die als de bases voor de staan
ders hebben gediend. Ook de haard uit deze fase werd teruggevonden. Een 
aanzienlijke hoeveelheid zorgvuldig aangepunte houten stokjes geven wel-
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licht aan dat men ook nu nog aan nijverheid deed. Van de jongste fase hout
bouw restte door latere verstoringen nog maar weinig. Slechts een deel van 
de fundering van de westwand kon worden bestudeerd. Een zwaar hakblok 
bleek afkomstig van een eik die in 1103 of 1104 is gekapt. Het aardewerk 
bestond als in de voorgaande fasen uit kogelpotten, Pingsdorf- en wat 
Paffrath-aardewerk. Ufkes plaatst deze fase in de vroege twaalfde eeuw, al 
kan volgens schrijver dezes een iets latere datering niet worden uitgesloten. 

Gezien ook het hoge aandeel van scherven van importaardewerk, heeft 
het er dus alle schijn van dat de bewoners aan de Eewal zich in de latere 
fasen met handel en nijverheid bezig hielden. De oriëntatie van de bebou
wing was in alle onderzochte bewoningsfasen noordnoordoost-zuidzuid
oost. Deze oriëntatie komt geheel overeen met de huidige bebouwing, ge
richt naar de Speelmansstraat. Dit betekent volgens Ufkes dat de Speelmans
straat veel ouder is dan schrijver dezes eerder heeft aangenomen33 en dat 
deze straat al vanaf het begin van de elfde eeuw belangrijk was. Onlangs, 
maar nog voor de uitkomst van de dendrodateringen, heeft schrijver dezes 
de opgravingsgegevens gebruikt bij het geven van zijn visie op de ruimtelijke 
en functionele ontwikkeling van Leeuwarden.34 De definitieve gegevens lei
den niet tot een wezenlijke bijstelling van die visie. In feite is de elfde-eeuwse 
datering van de handel en nijverheid aan de Eewal zelfs uiterst welkom. 
Deze handel en nijverheid moeten ondanks het hier besproken onderzoek 
nog steeds secundair zijn aan die in de Grote en Kleine Hoogstraat, die 
samen de oudste verzorgende buurt van Leeuwarden vormen. Zodoende zijn 
de nieuwe dateringen aan de Eewal een indirecte maar belangrijke aanwij
zing dat de verzorgende functie van Leeuwarden, zoals reeds vermoed werd, 
inderdaad in de late negende/tiende eeuw tot ontwikkeling is gekomen. 

Laat-middeleeuwse houtbouw onder Eewal nr 43 
Alexander Jager en Tom Zomerschoe 
Een discipline die nauw aansluit bij de archeologie is de bouwhistorie. 
Talrijke locaties bezitten zowel potentieel bodemarchief als gebouwde struc
turen met historische waarde. Op dergelijke locaties blijft archeologisch 
onderzoek, als dat al wordt uitgevoerd, nog vaak beperkt tot het bodemar
chief en worden de bovengrondse structuren niet op hun architectuur-histo
rische waarde onderzocht. Andersom kunnen gebouwen worden onderzocht 
zonder dat eventueel bodemverzet archeologisch begeleid wordt. Tegen
woordig worden archeologische en bouwhistorische werkzaamheden welis
waar vaker op elkaar afgestemd, maar nog nauwelijks gecombineerd uitge
voerd. Beleidsmatig gebeurt dat op dit moment slechts in enkele Neder
landse gemeenten, zoals Utrecht. 

Toch zijn er zowel beleidsmatige als onderzoeksfactoren die ervoor plei
ten de werkzaamheden van beide disciplines goed op elkaar af te stemmen. 
De combinatie van de disciplines is vooral gewenst op locaties met langdurig 
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geconcentreerde bebouwing: in dorps- en stadskernen. Natuurlijk zijn de 
omstandigheden voor archeologisch onderzoek vaak niet optimaal. In derge
lijke kernen leggen muren en andere structuren van gebouwen aan het 
inpandig archeologisch onderzoek flink wat beperkingen op wegens geringe 
ruimte, gevaar voor instorten of verzakken. Om deze praktische redenen 
blijft archeologisch onderzoek vaak helemaal achterwege of wordt beperkt 
tot een korte waarneming. Ook rechtvaardigt de aard van de voorgenomen 
werkzaamheden veelal geen diepgaand archeologisch onderzoek. Soms kun
nen echter al op beperkte diepte sporen en vondsten van archeologische 
waarde te voorschijn komen. Doet zich een dergelijke toevalstreffer voor, bij
voorbeeld tijdens het uitgraven van een kelder, en is de documentatie ervan 
niet beleidsmatig geregeld, zoals in de Friese steden en dorpen, dan moeten 
de particuliere betrokkenen - mits die geïnteresseerd zijn - en de vertegen
woordigers van de monumentendiensten zelf een oplossing bedenken om 
de sporen naar behoren vast te leggen en de vondsten in te zamelen. 

In het geval van woonhuis Eewal 43 te Leeuwarden, dat in 1997 gereno
veerd werd, was er vanuit de gemeente wel begeleiding bij de bouwhisto
risch kant van de renovatie, maar was geen archeologisch onderzoek voor
zien. Eind 1997 werd de kelder uitgediept ten einde de staat van de fun
dering op te nemen en een drainagesysteem aan te brengen om het optrek
kend vocht in de kelder tegen te gaan. Bij het uitgraven kwamen goed gecon
serveerde houtresten, potscherven en botresten te voorschijn. De geïnteres
seerde huiseigenaar liet de uitgraving zorgvuldig uitvoeren. Er kwamen meer 
sporen te voorschijn, zoals afvoergeulen en waterputten. Besloten werd om 
de hulp van een archeoloog in te roepen. Samen met enkele vrijwilligers zijn 
de sporen vervolgens vastgelegd. 

De kelder van Eewal 43 is door een scheidsmuur verdeeld in twee helften. 
In de noordelijke helft werden een door een tongewelf afgedekte regenwater
put en een overkoepelde weiwaterput aangetroffen. In de zuidelijke kelder-
helft werden riool- of afwateringssystemen blootgelegd, die uit de bouwtijd 
van het huis dateerden: de late zestiende eeuw. Deze structuren kunnen ech
ter ook iets jonger zijn. In dit deel van de kelder werd tevens een aantal hout
resten aangetroffen. In het oostelijke deel lagen twee 26-38 cm brede en 2-
2,5 cm dikke planken boven elkaar. Onder de planken lagen een kesp en 
enkele baksteenbrokken. De planken maakten aan de westzijde geen afge
broken indruk. Ongeveer in het midden waren de planken doorbroken door 
een 40 cm brede stenen geul. Ten westen hiervan bevond zich een op zijn 
smalle lange zijde liggende dikke plank, een staande plank, een paal en daar
omheen weer baksteenbrokken. Vanaf de paal zette de structuur zich noord
waarts door. In oostelijke richting is de plankenconstructie doorbroken bij 
de aanleg van de westelijke fundering van Eewal 45, de oostelijke belender 
van Eewal 43. De houten planken moeten zich in deze richting nog een deel 
- onduidelijk is hoe ver - hçbben uitgestrekt. 
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De waarnemingen werden bemoeilijkt door de aanwezigheid van de geu
len en/ of riolen. Verder kon ook ten westen van de kelder niet worden gegra
ven: hier liep een gang. Niettemin lijkt het er op dat met de gedocumenteer
de resten de hoek van een houten constructie is blootgelegd. De constructie 
kwam uit een laag die onder andere scherven van aardewerk, proto-steen-
goed en bijna-steengoed heeft opgeleverd. Het schervenmateriaal dateert 
van de elfde tot de late dertiende eeuw. Omdat de aanleg van de constructie 
nagenoeg gelijktijdig met het aanbrengen van de laag met deze scherven 
moet hebben plaatsgevonden, heeft de bouw van de houtconstructie zich 
waarschijnlijk omstreeks 1300 voltrokken. 

Vanwege deze ouderdom kon er geen relatie zijn met Eewal 43, dat, als 
eerder meegedeeld, in ouderdom niet voor de late zestiende eeuw teruggaat. 
Bij de interpretatie van de sporen gingen onze eerste gedachten uit naar een 
vlonder. Deze zou aangelegd kunnen zijn in verband met het riviertje de Ee, 
die oudtijds ten zuiden van deze locatie stroomde. Naar alle waarschijnlijk
heid echter betreft het hier resten van een deel van de fundering voor een 
huis of bijgebouw, welk in hout is uitgevoerd. Ter verduurzaming van een 
deel van de houten fundering werd deze op baksteenbrokken gelegd. 

De waarnemingen hebben aangetoond dat op betrekkelijk geringe diepte 
onder de bestaande bebouwing archeologische resten aanwezig kunnen zijn. 
Op zich mocht op deze locatie, de zuidelijke helling van de terp ten noorden 
van de voormalige Ee, het een en ander verwacht worden. De realisering van 
archeologisch onderzoek op dergelijke locaties is helaas moeizaam. Niette
min blijft alertheid geboden. 

De terp Goutum-Noord 
Gilles de Langen 
Naar aanleiding van de berichtgeving over Teerns en de voorbereidingen tot 
de verdere uitbreiding van Leeuwarden werd schrijver dezes door Gerrit 
Suierveld uit Joure nogmaals gewezen op de vondsten uit Goutum-Noord. In 
1995 is daar tijdens de aanleg van wegen en de daarop volgende woningbouw 
een terp vernietigd. Het heeft Suierveld indertijd zeer gespeten dat het in 
Goutum-Noord bij een zeer beperkt nood-onderzoek heeft moeten blijven. 
Alexander Jager, die samen met Anno Galama en Suierveld het veldwerk 
heeft uitgevoerd, heeft in een drietal artikelen aandacht besteed aan 
Goutum-Noord. Suierveld betreurt het, dat niet ook andere archeologen zich 
over de vondsten hebben gebogen om aan Goutum-Noord een wetenschap
pelijke studie te wijden. 

Het belang van Goutum-Noord blijkt al uit de metaalvondsten van Suier
veld alleen. Zo heeft hij in Goutum-Noord drie denariën, vier sestertiën, twee 
geknipte Romeinse munten, drie kleine en drie grote tweedelige spiraalfibu-
lae, een knikfibula, twee twee-delige boogfibulae, een boogfibula, een draadfi-
bula, twee zilveren rozetfibulae, een grote haarnaald en twee kleine haarnaal-
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den gevonden, alle uit de Romeinse periode. Mogelijk stammen ook de door 
Suierveld gevonden bronzen en zilveren baardtangetjes uit deze tijd. Vooral de 
zilveren rozetfibulae met ingelegde blauwe glasparels zijn voor Friese begrip
pen van gewicht (afbeelding 10). De vondsten bewijzen dat de bewoning in 
Goutum-Noord in de Romeinse periode bepaald niet armoedig was. In het 
veld werden sporen van ijzerbewerking en een pottenbakkersoven gedocu
menteerd. 

Doordat te Goutum-Noord geen behoorlijk archeologisch onderzoek heeft 
kunnen plaatsvinden, is niet bekend hoe de landschappelijke omstandighe
den rond de nederzetting waren. Dankzij de onderzoekingen in Teerns, dus in 
de nabijheid van Goutum, is vastgesteld dat men daar rond het begin van de 
jaartelling veen is gaan ontginnen en bewonen. Het is niet onmogelijk dat 
Goutum-Noord aan één van de geulen lag, die doorliepen tot in dit veenge
bied. Het lijkt evenwel uitgesloten dat de nederzetting toen al aan de Mid-
delzee lag. Deze zeearm lijkt eerst in de laat-Romeinse tijd te zijn ontstaan of 
anders toen behoorlijk te zijn verwijd. Op grotere schaal beschouwd lag 
Goutum-Noord waarschijnlijk in de overgangszone tussen de veengebieden 
en de hogere kwelders. De veengebieden, of liever de delen daarvan die in de 
Romeinse tijd werden ontgonnnen, komen de laatste jaren steeds meer in 
beeld. De ontginningen rond Teerns tonen de dynamiek van de Friese econo
mie rond deze tijd. De importvondsten onderstrepen heel duidelijk, dat de 
ondernemingslust ook in een zekere materiële welvaart moet hebben geresul
teerd. Zelfs in eenvoudige nederzettingen in het veengebied zijn Romeinse 
importen aangetroffen. Zo is van de kleine nederzetting te Teerns Romeins 
draaischijfaardewerk bekend, van Hempens-Suderbuorren ook een Romeinse 
munt. Dergelijke vindplaatsen zijn nog niet stelselmatig onderzocht. Er is dus 
nog veel onderzoek nodig, maar er is goede kans dat binnenkort blijkt dat 
deze ontginningsnederzettingen belangrijk zijn geweest voor heel Friesland. 
Nu al staat vast dat de Romeinse importen niet zijn blijven hangen in de grote-

10. De zilveren rozetfibula met 

blauwe glasparels uit Goutum-

Noord. Foto Gilles de Langen te 

Leeuwarden. 
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re terpnederzettingen langs de kust, maar hun weg naar de kleinste nederzet
tingen hebben gevonden. Aangenomen mag worden dat niet de Romeinen, 
maar de Friezen zelf voor deze interne verspreiding hebben gezorgd. Hoe dan 
ook, één en ander kan verklaren waarom ook in het overgangsgebied neder
zettingen als Goutum-Noord bij handel en nijverheid betrokken waren. Zeker 
wanneer ze aan een belangrijke geul en dus strategisch gelegen waren. 

In de Laat-Romeinse periode en de daarop volgende eeuwen veranderde 
de landschappelijke situatie te Goutum-Noord drastisch. De omgeving rond 
de nederzetting kwam steeds hoger te liggen. Uiteindelijk lag Goutum-Noord 
boven op de grote kwelderwal van Oostergo. Of liever gezegd, grotendeels in 
die kwelderwalafzetting, want het Romeinse landschap en dus ook de ran
den van de terp van Goutum-Noord werden door nieuwe kleilagen afgedekt. 
De omstandigheden te Goutum werden zo nog gunstiger dan ze al geweest 
waren en het is dan ook niet verbazingwekkend dat Goutum-Noord in de 
Angelsaksische periode bewoond werd. Deze periode is vertegenwoordigd 
met onder andere een Angelsaksische dierkopfibula (afbeelding 11). Vond
sten uit deze tijd zijn trouwens ook bekend van Teems (het terpdorp). 

11. De Angelsaksische dierkopfibula 

uit Goutum-Noord. Foto Gilles de 

Langen te Leeuwarden 

Deze constateringen doen ons andermaal beseffen hoe jammer het is dat 
juist te Goutum-Noord geen opgraving is verricht. Het onderzoek had nieu
we informatie kunnen verstrekken omtrent de oorzaken van het ontstaan 
van het nieuwe landschap. Het had kunnen vertellen of de bewoners tijdens 
de overstromingen moesten vertrekken of, net als de mensen in het naastge
legen veengebied, al eerder weggetrokken waren. Als was gebleken dat ze 
langer waren gebleven of zelfs helemaal niet waren vertrokken, had 
Goutum-Noord een mooie gelegenheid geboden nader onderzoek te doen 
naar de veronderstelde bewoningsbreuk tijdens de overgang van Romeinse 
tijd naar Middeleeuwen. 

Wellicht dat de opgraving op het Oldehoofster kerkhof ons op deze pun
ten een herkansing biedt. 
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Middeleeuwse en jongere vondsten uit de Hemrikspolder 
Meindert Ley 
Bij de aanleg van de parkeerkelder op het Zaailand is veel grond vrijgekomen 
die naar de Hemrikspolder (industrieterrein de Hemrik) is afgevoerd. Veel 
van de grond was afkomstig uit de ter plaatse gedempte stadsgracht en 
bevatte een grote hoeveelheid gebruiksvoorwerpen. Sinds de stort van de 
grond is regelmatig in de Hemrik gebouwd waarbij steeds de stortgrond weer 
boven komt. Het is dan ook waarschijnlijk dat de tinnen lepel en een bron
zen bel van een paardentuig die in 1999 werden gevonden, afkomstig zijn uit 
de vulling van de stadsgracht. De meeste voorwerpen uit de stadsgracht 
stammen uit de zeventiende eeuw. Op een andere plek bleek de gestorte 
grond ouder en blijkbaar afkomstig uit een ander deel van het centrum. 
Samen met laat-middeleeuwse kogelpotscherven werd een benen voorwerp 
gevonden, waarvan de exacte functie nog niet is bepaald (afbeelding 12). 
Mogelijk betreft het een snarenspanner van een muziekinstrument. 

12. De 'snarenspanner' uit de Hem

rikspolder. Foto Gilles de Langen te 

Leeuwarden. 
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De Hoeksterpoort 
Marcello. Marinelli 
In opdracht van de gemeente Leeuwarden en op advies van de provinciaal 
archeoloog heeft archeologisch adviesbureau RAAP een beperkt archeolo
gisch booronderzoek uitgevoerd op het Hoeksterend.35 Op het 0,8 ha grote 
terrein wil de gemeente een parkeergarage bouwen. Het archeologische 
onderzoek heeft zich beperkt tot het westelijke deel van het terrein dat direct 
grenst aan de Hoekster Pijp. Hier waren in de ondergrond nog resten van de 
vroegere Hoeksterpoort te verwachten. Toen namelijk in 1988 de pijp op het 
Hoeksterend werd verbreed, kwamen resten van het westelijke deel van het 
fundament bloot te liggen (afbeelding 13). Ook de houten beschoeiing rond
om de toren en van het bruggenhoofd bleken nog aanwezig en in goede 
staat. 

De stad Leeuwarden was in de veertiende eeuw omringd door stadswal
len. In de stadswallen waren vier poorten aanwezig: de Onze Lieve Vrouwe
poort (of Oldehoofsterpoort), de Sint Jacobspoort (of Wirdumerpoort), de 
Jelgerapoort en de Sint Catharinapoort (of Hoeksterpoort). Vermoedelijk 
waren de poorten aanvankelijk van hout en pas later van steen.36 Aan het 
einde van de vijftiende eeuw werd de Hoeksterpoort vernieuwd en werd 
ernaast een waterpoort gebouwd. In 1610 werd de Hoeksterpoort opnieuw 
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13. De meest westelijke fundamenten 

van de Hoeksterpoort in 1998. Foto 

Gilles de Langen te Leeuwarden. 

'overwulfd en met een portierswoning daarboven voorzien, ten zijde waarvan 
men twee kloeke torens bouwde'.37 Op een kaart uit 1664 is te zien hoe vanaf 
de Hoeksterpoort een weg liep naar de buitenpoort van de stad. In 1783 werd 
de Hoeksterpoort afgebroken, waarna in 1786 alsnog een gedeelte van de bin-
nenpoort hersteld werd. De poort is nog te zien op de kadastrale kaart uit het 
begin van de negentiende eeuw. In 1831 werden de waterpoort afgebroken en 
de dwinger naast de poort doorgraven. Men legde toen een draaibrug over de 
stadsgracht. Ook het restant van de Hoeksterpoort verdween toen. 

Van de boringen kon er slechts één tot in de natuurlijke ondergrond wor
den gezet. In de overige boringen werd op wisselende diepte op ondoor
dringbaar puin gestoten. Deze boringen geven aan dat het fundament van 
de toren op deze plaats inderdaad nog aanwezig is. Tevens blijkt dat het fun
dament van de poort breder is geweest dan het bovengrondse deel van de 
toren. In sommige boringen werd op een diepte van 200 cm hout aangetrof
fen. Dit hout behoort tot de houten beschoeiing rondom de toren en onder 
het bruggenhoofd. Eén van de boringen leverde enkele fragmenten kogel-
potaardewerk op. Deze zijn te dateren in de dertiende-veertiende eeuw. Op 
de historische kaarten is te zien dat ter plaatse van de huidige kademuur 
enkele huisjes hebben gestaan. In een boring op deze plaats werd puin aan
getroffen dat vermoedelijk met deze bebouwing verband houdt. Het onder
zoek heeft aangetoond dat het terrein in archeologisch opzicht zeker van 
belang is. 

Het Oldehoofster kerkhof 
Marcello, Marinelli 
In opdracht van de gemeente Leeuwarden en op advies van de provinciaal 
archeoloog heeft archeologisch adviesbureau RAAP in november 1998 een 
waarderend archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Oldehoofsterkerk
hof. Het rapport is januari 1999 verschenen.38 Op het Oldehoofsterkerkhof 
wil de gemeente een parkeergarage realiseren. Het was waarschijnlijk dat 
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hier in de ondergrond bewoningsresten te vinden zouden zijn uit de 
Romeinse tijd. Doel van het waarderend onderzoek was het vaststellen van 
de archeologische waarde van het terrein en het geven van adviezen omtrent 
een eventuele opgraving. 

Alvorens de huidige parkeerplaats op het Oldehoofsterkerkhof werd aan
gelegd, heeft in 1968-1969 een grote opgraving plaatsgevonden onder leiding 
van Herre Halbertsma van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder
zoek (ROB). De opgraving was met name gericht op de restanten van de St.-
Vituskerk die hier gestaan had. Tijdens de opgraving bleek echter onder de 
fundamenten van de kerk een kleine terp te liggen die te dateren was in de 
Romeinse tijd. Deze Romeinse terp is destijds niet volledig opgegraven. Men 
groef alleen enkele profîelsleuven. De gegevens met betrekking tot deze terp 
zijn uitgewerkt door Wim van Es en Marijke Miedema.39 Op grond van hun 
bevindingen is duidelijk dat op het oude kwelderoppervlak in eerste instan
tie een kernterp van slechts 1 m hoog is opgeworpen. Het ophogingsmateri
aal van deze eerste periode is bijna niet te onderscheiden van de natuurlijke 
ondergrond. In de eerste en tweede eeuw werd de kernterp uitgebreid. Het 
terpje was ongeveer noordoost-zuidwest gericht. In de terp zijn enige brand-
sporen en paalgaten aangetroffen. Men ging er van uit dat het terpje slechts 
één huisplaats had. Het is mogelijk dat vóór de eerste ophoging hier een vla-
knederzetting uit de pre-Romeinse tijd heeft gelegen. Deze oudste fase zou 
dan ten zuiden van het opgravingsterrein te zoeken zijn. In de periode na de 
Romeinse tijd nam de activiteit van de zee weer toe. Vermoedelijk is de 
Oldehove-terp in deze post-Romeinse transgressiefase (300-800 na Chr.) ver
laten en/of niet permanent bewoond geweest. In de Karolingische tijd werd 
de Oldehove-terp uitgekozen als standplaats voor de St.-Vituskerk. De terp 
werd toen ca. 1 m opgehoogd, met name in het noorden, westen en oosten. 
Tijdens de bouw van de tufstenen St.-Vituskerk, zo rond 1000, zijn de resten 
van de karolingische houten kerk verloren gegaan. In de twaalfde eeuw kreeg 
de kerk een toren. Vanaf de 13e eeuw vonden nog enige andere uitbreidingen 
aan de kerk plaats. Ten westen van de kerk werd in 1529 de Oldehove-toren 
gebouwd. Het was de bedoeling om de kerk tot aan de nieuwe toren uit te 
breiden, maar door het scheefzakken van de toren is dit niet gebeurd. De St.-
Vituskerk werd in 1595 door bouwvalligheid gesloopt. Na de afbraak van de 
St.-Vituskerk is het gebied in gebruik gebleven als kerkelijk gebied. Op bijna 
alle historische kaarten staat naast de Oldehove-toren ook nog het schip met 
gesloten koor van de St.-Vituskerk aangegeven. Pas op de kaart van Eeckhoff 
uit 1846 is het koor niet meer aangegeven en wordt een kerkhof vermeldt. 

In 1972 lag aan de zuidrand van het Oldehoofsterkerkhof een bouwput 
voor de bouw van het kantoor van de Algemeene Friesche Levensverzeke
ringsmaatschappij.40 Dit was een uitstekende gelegenheid om te controleren 
of de Romeinse terp daadwerkelijk meer naar het zuiden gelegen was. Het 
werd echter niet toegestaan om tijdens de bouw waarnemingen te verrichten. 
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Op basis van het waarderend booronderzoek dat RAAP in 1998 verrichtte, 
kon geconcludeerd worden dat het onderzoeksgebied nog steeds een hoge 
archeologische waarde heeft, zoals reeds werd verwacht. In de bodem is 
informatie over de bewoning in de Romeinse tijd goed bewaard gebleven. 
Archeologische informatie uit de Middeleeuwen is vermoedelijk alleen 
bewaard gebleven in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied op de 
flanken van de terp. Het archeologische materiaal dat in de boringen is aan
getroffen, is allemaal te dateren in de Romeinse tijd. Er is geen import
aardewerk aangetroffen, noch materiaal uit de vroege Middeleeuwen. In het 
bodemprofiel is een duidelijke stratigrafische opbouw te herkennen. Met 
name de eerste fasen van de opbouw van de terp zijn nog goed bewaard 
gebleven. De mesdagen en veenlagen geven eveneens aan dat organische 
resten ook nog goed geconserveerd aanwezig kunnen zijn. Geadviseerd is op 
het terrein een archeologische opgraving te laten uitvoeren. 

Nederzettingen uit de late Ijzertijd en Romeinse tijd bij Teerns 
Gilles de Langen 
Zoals in de vorige kroniek kon worden vermeld, is in 1998 op advies van de 
provinciaal archeoloog archeologisch noodonderzoek uitgevoerd even noord
oostelijk van het kruispunt in de Drachtsterweg. Dit kruispunt ligt op de 
plaats van het voormalige terpdorp Teerns. Het onderzoek werd uitgevoerd 
in opdracht van de gemeente. Het onderzoek werd bekostigd door de provin
cie, de universiteit van Groningen en Vos & Libert, de bouwers op de onder-
zoekslocatie. In de ondergrond bleken de resten van een kleine nederzetting 
uit de late Ijzertijd en Romeinse tijd aanwezig te zijn. Het betrof de overblijf
selen van een boerenerf. De eerste bewoners ervan hebben het voormalige 
veengebied alhier bruikbaar gemaakt door het te ontwateren. Zij groeven 
daartoe een slotenstelsel. Hun erf hoogden zij ietwat op. Deze ingrepen leid
den aanvankelijk tot een verbetering, maar op den duur tot een verslechte
ring, aangezien met de voortgaande bodemdaling vernatting optrad. Dit is 
een geleidelijk proces geweest, getuige de eeuwenlange aanwezigheid van de 
bewoners op de onderzochte boerenplaats. Er moet meer waterwerking in 
het gebied zijn gekomen. Het veen is meer en meer met klei overdekt. De 
woonplaatsen zullen verder zijn opgehoogd. In de derde eeuw was er echter 
niet langer sprake van een evenwicht: het land kwam te laag te liggen, de 
wateroverlast werd te groot. Men verliet de nederzetting. 

1999 stond in het teken van de uitwerking van de opgravingsresultaten. 
Wouter Waldus plaatst in zijn werk de nederzetting in het ruimere kader van 
de toenmalige bewoning in het klei-op-veengebied tussen Dokkum en 
Sneek.41 Uit zijn analyse blijkt, dat de vernatting inderdaad de oorzaak van 
de leegstroom van dit gebied moet zijn geweest. Dit is ook de conclusie van 
Taayke, die constateerde dat men de hogere kwelder pas later verliet.42 Bij het 
onderzoek te Teerns was ook de geoloog Peter Vos betrokken. In samen-
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spraak met Vos komt Waldus tot de conclusie dat de uitwerking van de men
selijke ingrepen in het klei-op-veengebied aanzienlijk is geweest. Het is zelfs 
mogelijk dat door de daling van het maaiveld zoveel waterwerking in het 
gebied optrad, dat de mens indirect heeft bijgedragen aan het ontstaan of 
anders het verwijden van de Middelzee in de laat-Romeinse tijd. De neder
zetting te Teerns is afgedekt door een dik pakket Middelzeeklei. 

In dit jaar werden tevens de resultaten van het paleobotanische onder
zoek gepubliceerd.43 Gert Jan de Roller komt op grond van monsters uit de 
latere bewoningsperioden tot de conclusie dat de nederzetting in een open 
en vochtig gebied lag. Er groeide een grazige kweldervegetatie die door de 
bewoners werd beweid. De monsters lijken erop te wijzen dat in de onder
zochte perioden de situatie tamelijk stabiel was, de grootste veranderingen 
zijn blijkbaar dan inmiddels al achter de rug. Volgens De Roller waren er con
tacten met (of activiteiten in) hogere droge gronden met bos en heide. 
Ingelise Stuijts onderzocht het bemonsterde hout. Volgens haar hebben de 
bewoners niet de beschikking gehad over veel verschillende soorten hout. 
Het meeste hout moet bovendien van elders zijn aangevoerd. 

In 1999 zijn tijdens de voortgaande werkzaamheden aan de uitbreiding 
van Leeuwarden rond Teerns meerdere waarnemingen gedaan. Hieronder 
doet Meindert Ley verslag van zijn bevindingen. Hij ontdekte even ten noor
den van de opgravingslocatie een tweede nederzetting. Ook meer naar het 
zuiden blijken volgens zijn waarnemingen dergelijke nederzettingen te heb
ben gelegen. Deze zuidelijke sporen hebben ook de aandacht getrokken van 
Dolf van Weezel Errens (provincie Fryslân). Samen met hem, Jos Bazelmans, 
Danny Gerrets en Wouter Waldus inspecteerde schrijver dezes de nieuw ont
dekte resten. 

Een kortstondige inspectie van nieuw gegraven watergangen in de 
Vinexlocatie ten westen van de Nauwe Greuns leerde, dat rondom de afzon
derlijke nederzettingen, alle waarschijnlijk enkelvoudige boerenplaatsen, 
stelselmatig sloten zijn gegraven. Dit stelsel was minder dicht naarmate de 
afstand tot de boerenplaatsen groter was, getuige de constatering dat in de 
meeste van de onderzochte watergangen geen sloten konden worden ont
dekt. Wel bleek dat de natuurlijke veenlaag over grote oppervlakten niet 
meer intact was. Hoewel het gebied niet naar behoren is onderzocht, ook 
voor een simpele begeleiding van de werkzaamheden ontbrak het de betrok
ken archeologen aan tijd, is het op grond van de ingewonnen informatie 
aannemelijk dat dit gebied in de Romeinse tijd is ingevuld geweest met ver
spreid gelegen boerenplaatsen. 

Het is zeer spijtig dat dit waardevolle bodemarchief niet naar behoren 
kon worden bewaard of zelfs maar door middel van noodonderzoeken 
bestudeerd. Waarschijnlijk bood het gebied ten oosten van de Nauwe Greuns 
in de Romeinse tijd een soortgelijke aanblik als het hier besproken gebied. 
Gelukkig heeft de gemeente Leeuwarden in dit deel van de Vinexlocatie 
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inmiddels wel een karterend booronderzoek laten verrichten. Hierover zal in 
de kroniek over 2000 worden bericht. 

Middeleeuwse resten te Teerns 
Meindert Ley 
De oostelijk bermsloot parallel lopend aan de Drachtsterweg ten zuiden van 
het kruispunt bij Teerns werd in de zomer van 1999 verbreed. De vrijgeko
men klei werd daarbij over een aangrenzend weiland uitgeschoven. In de 
verse wanden van de sloot waren in de kleilaag die hier een veenlaag afdekt, 
muurresten zichtbaar (coördinaten: 184.107/576.902). De resten bestaan uit 
kloostermoppen, mortel en een aantal zwerfstenen. Later ontdekten D. van 
Weezel Errens en provinciaal archeoloog GJ. de Langen onder de resten ook 
nog een groot fragment van een tufsteen. Een van de bakstenen die zij bor
gen mat 29 bij 14,5 bij 8,5 cm. Er zijn door schrijver dezes ook kogelpotscher
ven uit de twaalfde/dertiende eeuw aangetroffen, alsmede enkele scherven 
uit het begin van de jaartelling en scherven uit recentere tijd. In associatie 
met de kogelpotscherven is een benen glis aangetroffen die kennelijk uit de 
late Middeleeuwen dateert. De glis is vervaardigd uit het middenvoetsbeen 
van een rund. De gaten die in het bot zijn geboord staan haaks op het glij-
vlak. Dit maakt het aannemelijk dat de glis als een glijder onder een slee 
heeft gediend. Een groot deel van de vondsten zal van een voormalige boer
derij afkomstig zijn, al is het is zeer goed mogelijk dat met name de oudste 
bouwresten ooit toebehoorden aan de middeleeuwse kerk van Teerns. 

Nederzettingen uit de late Ijzertijd en Romeinse tijd bij Teerns 
Meindert Ley 
Noordoostelijk van het kruispunt bij Teerns loopt parallel aan de Drachtster
weg een weg in de richting van het Van Harinxmakanaal. Naast deze parallel
weg is de bestaande bermsloot verbreed. In de zijwanden van de sloot waren 
in de kleilagen de sporen van een kleine overslibde nederzetting zichtbaar 
(coördinaten: 183.97/577.45). Er zijn scherven en botresten aangetroffen. Ook 
in de veenlaag onder de klei lagen scherven. De grond die bij de verbreding 
van de sloot is vrijgekomen, is op vondsten nagelopen. Onder de vondsten 
bevonden zich scherven met kartelrand- en streepbandversiering. Enkele van 
de scherven waren overduidelijk uit een veenlaag afkomstig. Onder de bot-
vondsten was een kootje waarin een gaatje is geboord. Al met al kan worden 
vastgesteld dat deze nederzetting vergelijkbaar is met de vindplaats die dich
ter bij het kruispunt is gelegen en in 1998 gedeeltelijk onderzocht. 

Ten zuiden van het kruispunt werden in de vrijgekomen stort scherven 
uit het begin van de jaartelling gevonden. De plek van de vergraven neder
zetting kon niet met zekerheid worden gelokaliseerd. Wel was de aangesne
den kleilaag op deze hoogte enigszins afwijkend van kleur. 
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Een neolithische hamerbijl uit een tuin aan de Vierhuisterweg te 
Leeuwarden 
Klaas Henstra 
Klaas Sol uit Leeuwarden toonde ons een hamerbijl (strijdhamer), die hij in 
aangevoerde woudgrond in zijn tuin had gevonden. Het betreft een exem
plaar van diabaas porfiriet met een lengte van 13,0 cm, een breedte van 5,5 cm, 
een dikte van 4,6 cm en een snedebreedte van 5,5 cm. De bijl (type Emmen) 
is fraai gepolijst en voorzien van een licht conisch steelgat. De grond waarin 
zich de bijl bevond was afkomstig uit Jistrum (gemeente Tytsjerksteradiel). 
De door de vervoerder beschikbaar gestelde gegevens stellen ons in staat aan 
de plek van herkomst de geschatte coördinaten 201.000/579.500 toe te kennen. 
De gegevens zijn opgenomen in de 'Catalogus van de Friese hamerbijlen'.44 

Scherven uit de late Ijzertijd en de Romeinse tijd uit Wilaarderburen 
Meindert Ley 
Ter plaatse van het sportpark ten noorden van Wilaarderburen bevinden zich 
nog steeds resten van de bewoning op de terp Wilaard in de ondergrond. Dit 
bleek overduidelijk tijdens de bouw van een kantine en de aanleg van een voet
balveld. In juni konden van de stort scherven uit het begin van de jaartelling 
worden opgeraapt. Zij dragen kartelrand- en streepbandversiering. Ook werd een 
scherfje terra sigillata aangetroffen. Onder de middeleeuwse vondsten bevindt 
zich een Pingsdorfscherf. Een van de scherven vertoont een knik die bij Angelsak
sisch aardewerk voorkomt. Bijzondere vondsten zijn een speelschijfje, een schijf
je met aan weerszijden ingegraveerde puntjes (een amulet?) en een benen priem. 

LITTENSERADIEL 

Een laat-middeleeuwse stins te Greate Wierum 
Hendrik de Jong 
In oktober nam Jan Post uit Leeuwarden in een diepgeploegd perceel te 
Greate Wierum vondstconcentraties waar, waarvan de inhoud bestond uit 
aardewerk uit de terpentijd en laat- en postmiddeleeuws materiaal. Nader 
onderzoek wees uit, dat de laat-middeleeuwse vondsten in de meerderheid 
waren. Het betrof talrijke bouwfragmenten, zoals kloostermoppen, zwerfste
nen met specieresten en, vooral, brokken tufsteen. Onder de tufsteen bevon
den zich twee complete taps toelopende tufstenen met de maten 33 x 15 x 9 
en 30 x 12,5 x 8 cm. Een berekening leerde Post, dat met dertig van dergelijke 
tufstenen een halve boog kan worden geconstrueerd, met aan de basis een 
breedte van 110 cm. De talrijke zwerfstenen lijken met hun eerste oorsprong 
uit Scandinavië te zijn aangevoerd uit de hogere zand- en keileemgronden in 
het oosten van onze provincie. 

Het vondstcomplex lijkt afkomstig van een stins. De oudste scherven op 
het 'stinsterrein' zijn van Pingsdorf- en Paffrath-aardewerk dat in de volle 
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Middeleeuwen vanuit Duitsland geïmporteerd werd. In combinatie met de 
gevonden tufsteen kan dit aardewerk erop duiden dat de vermoede stins 
reeds in de elfde of eerste helft van de twaalfde eeuw is opgetrokken. Het is 
echter ook mogelijk dat de tufsteen afkomstig is van een afgebroken of ver
bouwde kerk. In dat geval zal de stins in de late Middeleeuwen zijn gebouwd. 
Het jongste op deze plek gevonden aardewerk stamt uit de veertiende eeuw. 

Wanneer men de huidige situatie vergelijkt met de negentiende-eeuwse 
situatie, zoals getoond door Eekhoff op zijn kaart van Baarderadeel uit 1852, 
wordt duidelijk dat de stinsresten afkomstig zijn van een rond terrein dat 
zich bevond zuidzuidoostelijk van een later afgegraven terp. Een situatie die 
net als de vondsten herinneringen oproept aan de eveneens door Post ont
dekte stinzen bij Hallum. Voorts bevonden zich naast het stinsterrein een 
boerderij, de Bokmapleats, en een woning. 

Ijzerbewerking in de Ijzertijd op terp De Grits bij Kubaard 
Alexander Jager 
Begin dit jaar werd de terp met het toponiem "De Grits", liggend ten zuid
westen van Kubaard, doorgraven ten behoeve van een kanovaart. Van de 
oudtijds vanwege mestwinning afgegraven terp resteert echter nog de zool. 
Op de zuidoostflank van de Grits is enige hedendaagse bebouwing. Door 
vondsten van aardewerk in 1969 was al bekend dat de terp in een vroege fase 
van de Ijzertijd werd bewoond. De omvang van de terp in de periode vóór de 
jaartelling kon niet worden vastgesteld. In de Romeinse tijd moet de woon-
heuvel de omvang van een kleine dorpsterp hebben gehad. De terp was 
gemeten over de as vanuit het noordoosten naar het zuidwesten circa 175 m 
lang; de oost-westelijke as mat maximaal 125 m. Gedurende de eerste graaf -
fase van de kanovaart werden in de noordelijke flank van de vaart twee kui
len aangetroffen die met ijzerbewerking te maken hadden. De kuilen waren 
gevuld met houtskoolrijke lagen, afgewisseld met lagen klei. Zowel de houts
kool- als kleilagen leverden ijzerrijke concreties met diverse vormen op. 
Begeleidende aardewerkvondsten, bestaande uit gladwandige Ruinen-
Wommelsscherven variërend van grijs tot zwart, dateren de sporen uit de 
vroege of midden Ijzertijd. Bij het verdere uitgraven van de kanovaart, om 
deze zijn definitieve vorm te geven, zijn veel van de grondsporen met resten 
van de ijzerbewerking verloren gegaan. 

Twee Romeinse emmers van taxushout uit Winsum-Bruggeburen 
Evert Kramer 
Het Fries Museum prijst zich gelukkig met de recente verwerving van twee 
voor Nederland zeer zeldzame Romeinse emmers van taxushout met ijzerbe
slag (afbeelding 14). Ze werden gevonden in de zomer van 1997 tijdens ar
cheologisch noodonderzoek in de zogeheten terpzooi van Winsum-Brug
geburen. Het onderzoek vond plaats voorafgaand aan de bouw van een 
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Foto Michael KooistralFries Museum 

nieuwe woonwijk. Net als bij de commerciële afgraving werden ook nu ver
houdingsgewijs veel voorwerpen uit de vroeg-Romeinse periode aangetrof
fen. Vroegere onderzoekers hebben daarom Bruggeburen wel als een militai
re wachtpost van de Romeinse bezetting geïnterpreteerd. 

Goed geconserveerde houtvondsten uit terpen zijn zeer schaars aanwe
zig in de collecties van het Fries Museum. Eind negentiende/begin twintig
ste eeuw werden vaak alleen de herkenbare en hanteerbare stukken hout in 
de collecties opgenomen. De objecten droogden dan vervolgens op een 
natuurlijke wijze. Inkrimping en scheurvorming leidden bij de bewaarde 
stukken tot een meestal onomkeerbaar proces van vervorming. De grotere 
voorwerpen (planken, tonnen etc.) die tijdens de commerciële terpafgravin-
gen werden gevonden, werden ter plaatse verbrand, zo getuigen ons be
richtgevers van toen. Hoeveel uniek onderzoekmateraal zal zo verloren zijn 
gegaan? 

Met de toepassing van moderne technieken is het nu goed mogelijk om 
interessante houtvondsten te behouden voor het nageslacht. Bij Archeoplan 
Delft hanteert men de vriesdroogmethode: de voorwerpen ondergaan eerst 
een voorbehandeling ter verwijdering van vreemde stoffen. Na het eigenlijke 
invriezen wordt het voorwerp in vacuüm letterlijk droog gevroren. Zo blijft 
de oorspronkelijke vorm van het houten voorwerp behouden. 

Niet alleen uit wetenschappelijk oogpunt is het belangrijk om dit materi
aal goed te bewaren, maar ook publiekspresentaties bij musea worden met 
het opstellen van dergelijke objecten gevarieerder. Archeologie is niet alleen 
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scherven van aardewerk vinden, maar betekent, dankzij de ideale bewaar
condities in terpen (vochthoudende mesdagen en kleipakketten, afvalputten 
onder het grondwaterniveau) ook dat men door mooie houtvondsten verrast 
kan worden. 

Uit dat rijke terpverleden kenden we al het houten schrijftafeltje uit de 
terp van Tolsum, handelend over een koopakte voor een koe, als ook het 
vroegmiddeleeuwse taxushouten runenstaafje van Britsum en het runen-
zwaardje van Arum. Beide emmers vullen deze kostbare kleinoden nu aan. 
We krijgen zo meer inzicht in het dagelijkse leven in de terpentijd. 

Tijdens archeologisch onderzoek is veelal geen of te weinig geld voor be
houd en beheer van kwetsbare vondsten beschikbaar. Opgravers zijn al blij 
als het onderzoek als zodanig gefinancierd kan worden. Zolang dit niet beter 
geregeld is, ligt er op het terrein van conservering dus een taak voor musea. 
Deze kunnen helaas niet altijd op eigen kracht de relatief hoge kosten voor 
conservering dragen. Het Fries Museum is de Wassenbergh-Clarijs-Fontein 
Stichting zeer erkentelijk voor haar bereidheid om een substantieel aandeel 
in de kosten voor conservering en restauratie bij te dragen. 

Eén van de behandelde emmers is nu op de archeologische afdeling van 
het Fries Museum te bewonderen. Het ijzerbeslag is zwaar gecorrodeerd en 
slechts in brokstukken bewaard gebleven. Ook hiervan zijn delen in de op
stelling te zien. 

Romeins beslagen geld uit Winsum-Bruggeburen45 

Gilles de Langen 
In de vorige archeologische kroniek behandelde Marjan Galestin de vondst 
van een Romeinse as te Herbaijum. De as is onder Augustus te Lyon geslagen 
en later in opdracht van de legeraanvoerder Varus van een stempel voorzien. 
Commandanten bestempelden wel vaker de soldij van hun manschappen, 
vandaar dat bestempelde munten veelal in legerkampen teruggevonden 
worden. Omdat de munt uit Herbaijum een losse vondst is, is zijn aanwezig
heid in dit Friese terpdorp moeilijk met zekerheid te verklaren. Galestin deed 
dan ook geen definitieve uitspraak, maar opperde de mogelijkheid dat de 
munt in de periode vlak na het begin van de jaartelling door een Romeinse 
soldaat is meegebracht. 

Historische bronnen melden dat in de vroege Keizertijd in Friesland 
Romeinse militairen aanwezig waren. Het is dan ook verleidelijk vondsten 
uit de vroege keizertijd met Romeinse miltairen te verbinden, vooral als het 
een complex aan vondsten betreft. Te denken valt aan bestempelde munten 
in associatie met gedraaid Romeins aardewerk. Onbekend is hoe struktureel 
de Romeinse militaire aanwezigheid in Friesland was. Wellicht bezochten de 
Romeinse legers het terpengebied alleen tijdens campagnes tot het moment 
dat de Romeinen afzagen van hun plan tot annexatie van de gebieden ten 
oosten van de Rijn. Het is dan ook geen uitgemaakte zaak dat de Romeinen 
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in Friesland volwaardige legerkampen hebben ingericht. Toch heeft Pieter 
Boeles het aangedurfd om Winsum als de standplaats van een militaire 
Romeinse wachtpost aan te wijzen. 

Wie de belangstelling van Galestin kent, is niet verbaasd over haar bijdra
ge over vroeg-Romeinse munten uit Winsum, zoals verschenen in de jongste 
Paleo-aktueel. Tijdens de opgraving die in 1997 in de terp Winsum-Brugge-
buren is verricht, blijken enkele bestempelde munten te zijn geborgen. Het 
zijn hele en gehalveerde assen met de stempels van CAES, AUG en TIB. De 
stempels dateren uit de eerste twintig jaar van de jaartelling. Volgens 
Galestin kunnen de in Winsum-Bruggeburen aangetroffen Romeinse aarde-
werkscherven, kleine bronzen voorwerpen en deze munten goed door 
Romeinse soldaten zijn achtergelaten. Vooral het halveren van assen koppelt 
zij aan het soldatenbestaan. Ook wijst zij erop dat een vondstcomplex als dat 
van Winsum in Noord-Nederland zeer zeldzaam is. Dat er in Winsum geen 
bronzen militaire uitrustingsstukken zijn gevonden, zegt haar niet zoveel. Er 
zijn legerplaatsen bekend waar deze resten eveneens ontbreken. In Bentu-
mersiel aan de Eems zijn, naast Romeinse munten en scherven, wèl resten 
van bronzen uitrustingsstukken aangetroffen. Maar net als in Winsum-
Bruggeburen ontbreken ook in Bentumersiel grondsporen die duidelijk op 
een legerkamp wijzen. Dit brengt Galestin tot het vermoeden dat de 
Romeinse soldaten in deze streken wellicht een andere taktiek hebben toe
gepast of in kleinere eenheden hebben geopereerd. In dat geval kunnen en 
moeten kleinere, meer bescheiden vondsten uitsluitsel geven. 

MENALDUMADEEL 

Menselijke resten uit Blessum 
Gilles de Langen 
Op 31 augustus werden te Blessum bij graafwerkzaamheden voor de aanleg 
van een kabel menselijke beenderen gevonden. Op verzoek van de gewaar
schuwde politie verrichtte schrijver dezes een kortstondige verkenning. Met 
behulp van de aanwezige graafmachine werd naast de inmiddels weer dicht
gegooide ingraving een kleine proefsleuf geopend. Vanuit deze put werd met 
de schep de kuil benaderd. In de kuil werden de eerder die dag reeds opge
graven resten teruggevonden alsmede een aantal andere. Onder de vondsten 
bevonden zich onder meer een schedel zonder onderkaak (afbeelding 15) en 
een groot fragment van een tweede schedel. Uit de positie van met name de 
lange beenderen en de geringe omvang van de kuil, kon worden opgemaakt 
dat het hier om een herbegraving moest handelen. De kuil tekende zich zeer 
onduidelijk in het vlak af en bevatte geen recente insluitsels. Resten van bak
steen werden alleen in de bouwvoor geconstateerd, niet in (het onderste deel 
van) de kuil. De kleilaag waarin de kuil was ingegraven maakte een verstoor
de indruk en bevatte scherven. De ongestoorde ondergrond is in de proef-
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15. De vrouwenschedel van Blessum. mJUHIuBI JB Bi B 

Foto ARC. 

sleuf klaarblijkelijk niet bereikt. De scherven zijn van vol-/laat-middeleeuws 
kogelpotten. De resten bevonden zich aan de rand van een afgegraven per
ceel dat direct grenst aan het kerkhof. Een en ander duidt erop dat het zeer 
waarschijnlijk is dat men bij de afgraving van dit perceel in het begin van de 
20ste eeuw op enkele begravingen is gestuit. Men heeft toen de grootste bot
ten bij elkaar gezocht en herbegraven. Deze constatering stelde de politie 
gerust, van een recent misdrijf was geen sprake. Het is echter niet mogelijk 
om aan de hand van de vergaarde gegevens de precieze ouderdom van de 
menselijke resten vast te stellen. Het is denkbaar dat men bij de terpafgra-
ving een vroeg-middeleeuws grafveld heeft opgeruimd. De vindplaats be
vindt zich in de buurt van de voormalige zuidelijke terprand, een niet on
waarschijnlijke plaats voor pre-christelijke begravingen. Het is ook mogelijk 
dat de begravingen uit de middeleeuwse voorganger van het huidige kerkhof 
stammen. Het zal niet de eerste keer zijn dat een middeleeuws kerkhof gro
ter dan het huidige blijkt te zijn geweest. Zo zijn ook te Stiens begravingen 
buiten de huidige kerkhofmuren vastgesteld. Aan de rand van de proefsleuf 
deed onder de belangstellenden echter al snel een derde verklaring de ronde. 
De doden moesten tijdens de slag bij Boxum in 1586 zijn gesneuveld en in 
ongewijde grond zijn begraven. Om meer duidelijkheid te verkrijgen, zijn de 
beenderen ten behoeve van een koolstofdatering ingeleverd bij de Univer
siteit van Groningen. Aldaar werd door Jurgen van Beek van het ARC onze 
indruk bevestigd dat de aangetroffen schedel van een vrouw is. Zij is 25 tot 
30 jaar oud geworden. Een kras op de schedel kan erop wijzen dat zij tijdens 
haar leven een verwonding heeft opgelopen waarvan zij hersteld is. Of een 
tweede beschadiging op een tweede verwonding duidt, is nog onzeker. Het is 
volgens schrijver dezes waarschijnlijk dat deze beschadiging post mortem is 
toegebracht. Mocht deze beschadiging toch op een verwonding duiden, 
zoals Van Beek vermoedt, dan moet dit letsel dodelijk zijn geweest. 
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Romeinse en vroeg-middeleeuwse vondsten uit Dronrijp 
Gerrit Suierveld 
In het najaar werd in Dronrijp ter plaatse van een afgegraven terp een gras
land omgeploegd. Door schrijver dezes werden in de bouwvoor tal van be
langwekkende vondsten gedaan. Onder de vondsten bevinden zich Romeinse 
munten (o.a. een sestertius van Commodus), (fragmenten van) fibulae en 
beslag uit de Romeinse periode, mogelijk een fragment van Romeins bronzen 
vaatwerk en (fragmenten van) vroeg-middeleeuwse fibulae (o.a. een complete 
Angelsaksische dierkopfibula; afbeelding 16). De vondsten wijzen niet alleen 
op de waarde van deze terpzooi, maar ook op het belang van Dronrijp als 
archeologische vindplaats. 

76. De Angelsaksische dierkopfibula van Dronrijp. 

Foto Gilles de Langen te Leeuwarden. 

De middeleeuwse kerk van Dronrijp 
Gilles de Langen en Dolf van Weezel Errens 
Begin 1999 werd op initiatief van de provincie Fryslân een archeologisch 
onderzoek in de Hervormde kerk van Dronrijp gegund aan het Instituut voor 
Bouwhistorische Inventarisatie en Documentatie-Noord (IBID-Noord). Het 
onderzoek geschiedde in het kader van een veel groter bouwhistorisch 
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onderzoek en werd mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie, de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Rijksdienst voor het Oudheidkun
dig Bodemonderzoek en de gemeente Menaldumadeel. 

Het archeologische onderzoek stond onder leiding van Thomas Spitzers. 
Spitzers maakte eerst enkele proefputjes die nodig waren voor het bepalen 
van de onderzoeksstrategie. De eigenlijke opgraving startte eind december 
1999 en werd in januari 2000 afgerond. Leden van het Argeologysk Wurk-
ferbân van de Fryske Akademy boden de nodige assistentie, zowel tijdens de 
opgraving als tijdens de uitwerking. In de eerstvolgende archeologische kro
niek zal aan de resultaten van dit onderzoek nadere aandacht worden ge
schonken. 

Met dit onderzoek is de draad van Herre Halbertsma's kerkopgravingen 
weer opgepakt. Het is te hopen dat bij toekomstige kerkrestauraties ook bou
whistorisch en archeologisch onderzoek, waarvan de kosten subsidiabel zijn, 
kunnen worden uitgevoerd. Zulk onderzoek kan belangrijke gegevens ople
veren over de geschiedenis van de kerkbouw ter plaatse, gegevens die anders 
lange tijd onbekend zouden blijven of zelfs onbestudeerd verloren zouden 
gaan. 

Een negende-eeuwse denarius uit Slappeterp 
Gerrit Suierveld 
In de winter van 1999-2000 werd door schrijver dezes op een terp aan de 
Slappeterpsterdyk een denarius van Lodewijk de Vrome (814-840) gevonden 
(afbeelding 17). De munt werd in opgerolde staat aangetroffen en is door het 
K.P.K. te Leiden uitgerold en gedetermineerd. Het is niet de eerste belangrij
ke vondst op deze terp. Een paar jaar geleden is hier een gouden solidushan-
ger geborgen.46 Afgelopen jaar gaf de terp twee sceatta's prijs, benevens twee 
fibulae. 
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NIJEFURD 

Een oud pad te Molkwar 
Auke Bult 
Tijdens de egalisatie van een weilandje in het dorp kon het vroegere pad 
naar de verdwenen doopsgezinde kerk Grote Vermaning, zichtbaar op de 
kaart van J. Hilarides uit 1718, worden gelokaliseerd. Tijdens de egalisatie 
werden allerlei scherven aangetroffen, waaronder een fragment van een met 
een blauwe bloem versierde schotel (diameter 20 cm), een drie centimeter 
dik wandfragment van een roodbakken ronde bak met op de rand twee 
stempelindrukken en scherven van steengoed. Iets dieper stuitte men op 
keitjes en kogelpotscherven. 

Een laat-middeleeuws houten pad onder de Dwinger te Staveren 
Gilles de Langen 
Eind oktober begon men in Staveren met de aanleg van een nieuwe riolering 
onder de Dwinger, dat wil zeggen langs het voormalige blokhuisterrein. De 
nieuwe riolering zou lopen van het Gele Plein aan de Voordelft via de 
Dwinger naar de Smidstraat en zou een aftakking krijgen richting de voor
malige zeedijk, dit ten behoeve van de nieuwbouw op en naast het blokhuis
terrein. De werkzaamheden werden gevolgd door amateur-oudheidkundige 
Binne Boarnstra uit Staveren en amateur-archeoloog Auke Bult uit Molkwar. 
Zij constateerden dat bij de graafwerkzaamheden een oude houten construc
tie, denkelijk een middeleeuws houten voetpad, vergraven werd. Omdat zij de 
waarde van de blootgelegde resten hoog inschatten en bezorgd waren over 
het uitblijven van professionele archeologische begeleiding, waarschuwden 
zij schrijver dezes die Staveren op maandagmiddag 1 november bezocht. Hij 
adviseerde de gemeente onmiddellijk het ARC in te schakelen. Gert Jan de 
Roller van het ARC was reeds de volgende dag ter plaatse om, zij het met 
onderbrekingen, tot en met 16 november de rioleringswerkzaamheden te 
begeleiden. Zijn werk bestond uit het tekenen van de belangrijkste delen van 
de rioolsleufwanden, het inzamelen van vondstmateriaal, het nemen van 
monsters, het verrichten van een booronderzoek, het aanleggen van een klei
ne zoeksleuf op het blokhuisterrein en het verwerken van de waarnemingsre
sultaten van Boarnstra en Bult. Al snel bleken vooral de eerste waarnemingen 
door Binne Boarnstra van groot belang te zijn, omdat de meest ingrijpende 
verstoring zich heeft voltrokken tijdens de start van de werkzaamheden aan 
de Voordelft. Het onderzoek in de rioolsleuf werd bemoeilijkt door de aanwe
zigheid van oude leidingen en de grote haast die om instortings- en verzak
kingsgevaar geboden was. Na het onderzoek door het ARC ontving schrijver 
dezes aanvullende informatie van Boarnstra en Bult. Ten behoeve van de uit
werking van de veldgegevens door het ARC heeft de provincie in een later sta-
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dium nog extra middelen vrijgemaakt. Alle gegevens samen stellen ons in 
staat conclusies te trekken die van belang zijn voor onze kennis van middel
eeuws Staveren alsmede het blokhuis uit het begin van de zestiende eeuw. 

De houten constructie die met name door Boarnstra is gedocumenteerd, 
bestaat uit twee lagen elzenhout en lag direct op het veen. De onderlaag 
bestond uit dunne stammen met een diameter van circa zes centimeter. Zij 
lagen dwars op de lengterichting van het pad en hadden een lengte van 1,30 
tot 1,50 meter. Dwars hierop, dus in de lengterichting van het pad, lagen lan
gere stammen met een diameter van circa tien centimeter. De balken van het 
pad zijn in het voorjaar gekapt en vers verwerkt. Volgens De Roller zijn ze ver
moedelijk uit de directe omgeving van Staveren afkomstig. De constructie 
zou inderdaad goed de onderbouw van een pad kunnen zijn. De Roller ver
wijst in dit verband naar een reeds eerder gedocumenteerde veenweg met 
een soortgelijke opbouw.47 Volgens een koolstofdatering op één van de stam
men, dateert het pad uit de tweede helft van de dertiende eeuw. Scherven van 
kogelpot- en proto-steengoedaardewerk die in associatie met het pad gevon
den zijn, komen met deze datering overeen. Houten paden zijn ook uit 
Staveren zelf bekend. De opgravingen ten zuiden van de stadskern brachten 
in de jaren zestig veel middeleeuws houtwerk aan het licht. Ook daar werd 
geconstateerd dat tussen de huizen en het water een houten pad liep, al lijkt 
dat pad wat breder te zijn geweest. 

Het pad dat in 1999 werd blootgelegd, strekte zich uit van het Gele Plein 
nummer 16 tot aan Dwinger nummer 4. Daar verdween de constructie, die 
een andere oriëntatie had dan de rioolsleuf, uit beeld. Ongeveer drie meter 
uit het pad, dus aan de zijde van het voormalige water, was een dubbele 
palenrij zichtbaar (afbeelding 18). Een paal uit de ene rij vormde een paar 
met een paal uit de andere rij. De afstand tussen de twee palen, die iets 
scheef ten opzichte van elkaar stonden, bedroeg 40 centimeter. Binnen de 
rijen bedroeg de afstand tussen de palen circa een meter. Het is mogelijk dat 
deze palen de resten van een beschoei'mg zijn. De oriëntatie van pad en 
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beschoeiing is die van de Voordelft, waaruit kan worden opgemaakt dat het 
pad liep tussen de huizen aan de Voordelft en de Voordelft zelf. Tijdens het 
onderzoek op het Blokhuisterrein is indertijd vastgesteld dat daar in de 
ondergrond middeleeuwse bewoningssporen liggen, dat een deel van het 
middeleeuwse Staveren aan het blokhuis moet zijn opgeofferd en dus dat het 
Staveren aan de Voordelft een noordelijke voortzetting moet hebben gehad. 
Het nu aangetroffen voetpad bewijst dat deze veronderstelling juist is. 

Ter hoogte van Dwinger nummer 4 is circa 10 centimeter boven het pad 
puin van kloostermoppen aangetroffen. De bouwresten zouden goed kunnen 
toebehoren aan de laat-middeleeuwse Maria-kerk die in de 16de eeuw is ge
sloopt om het blokhuis meer ruimte te bieden. Mogelijk zijn zelfs sporen van 
de kerk in situ aangetroffen. Boarnstra heeft namelijk gezien hoe bij de graaf-
werkzaamheden de uiterste noordoosthoek van een fundament is blootge
legd. Dit bestond uit kloostermoppen en bevond zich 0,40 m. boven en 0,60 
m. ten westen van het palenpad op een onderheiing van palen. Auke Bult 
heeft twee interessante brokstukken aangetroffen, die van deze plek afkom
stig zijn. Ze zijn door Dolf van Weezel Errens (provincie Fryslân) nader onder
zocht. Het eerste is een fragment pleisterwerk (maximaal 7 bij 4,5 centimeter, 
dikte maximaal 2,5 meter] met kleurige afwerking (afbeelding 19]. Het dikste 
gedeelte van de pleisterlaag bevat herkenbare schelpdeeltjes. Deze laag was 
vooral bedoeld om een onregelmatige ondergrond uit te vlakken. Daarop is 
een dunne laag aangebracht, die zichtbaar fijner van structuur is. Het opper
vlak van de fijnpleisterlaag is een beetje gelig als gevolg van een geleidelijk 
verglazing of versintering van de kalkhuid. In de nog vochtige bovenlaag zijn 
met behulp van een puntig voorwerp lijnen gekrast. De regelmatige boog
vorm doet vermoeden dat het om cirkelpatronen gaat, die misschien met 
een passer zijn getrokken. De ingekraste schetslijnen lijken vrijwel direct met 
een rood en een zwart pigment te zijn overgetrokken, omdat de verfpigmen-
ten zijn opgenomen in het kalkoppervlak. De lijntekening is nadien, toen de 
kalk droog was, ingekleurd. Een fragment rood is daarvan bewaard gebleven; 
het ligt duidelijk op de kalk. Een dertiende-eeuwse datering van het frag
ment is niet uit te sluiten, maar is gezien de geringe omvang van het frag
ment en de vondstomstandigheden niet zeker. 

Het tweede brokstuk bestaat uit een fragment van een sleutelgatvormige 
steen. Daarvan bestaan twee varianten: de ene vormde een onderdeel van 
een rib in een gewelf, de andere was een onderdeel van een kraalprofiel 
langs een raam of deur. Het door Bult aangetroffen fragment betreft het 
ronde, buitenste deel. De steen draagt een glazuurlaag, zodat het waar
schijnlijk is dat de steen in een buitenmuur verwerkt is geweest. Dergelijke 
versieringstechnieken passen goed bij de romano-gotiek. Wanneer deze aan
names juist zijn, dan is een datering vanaf de dertiende eeuw mogelijk. 

Ter hoogte van Dwinger nummer 8 is de zuidelijke insteek van de zuide
lijk gracht rond het blokhuis aangetroffen. Vanaf dit punt richting de voor-
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malige zeedijk bleven de rioleringswerkzaamheden binnen deze gracht. Een 
noordelijke aftakking van de rioolsleuf liep langs de voet van de dijk en door
sneed de resten van een uitgebroken muur. De uitbraaksleuf gaat echter niet 
diep en kan dus nooit met de zuidelijke buitenmuur van het blokhuis ver
band houden. Deze buitenmuur moet diep zijn uitgebroken. In de rioolsleuf 
van de Dwinger naar de Smidstraat is het zuidoostelijke rondeel van het 
blokhuis vastgesteld. Deze zuidoosthoek van het blokhuis is tot 1,50 meter 
onder maaiveld vergraven bij de aanleg van riolering en kabels. De projecties 
van het blokhuis zoals die op grond van non-destructief onderzoek en de 
latere opgraving konden worden gemaakt, kloppen in grote lijnen.48 Ufkes 
latere twijfels blijken nu ongegrond.49 

Middeleeuws Staveren buitendijks 
AukeBult 
Buitendijks, ter hoogte van het oude blokhuisterrein, vonden de eerste werk
zaamheden plaats ten behoeve van de bouw van nieuwe woningen. Op de 
plaats van de nieuwbouw werd de bovengrond verwijderd. Iets dieper dan de 
bodem van één van de bouwputten trof schrijver dezes vol-middeleeuwse 
scherven aan, waaronder die van Pingsdorf-aardewerk. Op grond van deze 
vondsten kan vermoed worden dat dit oude stuk Staveren wel eens minstens 
zo oud kan zijn als de stad zelf. Nauwgezet onderzoek is echter achterwege 
gebleven, zodat dit vermoeden niet kon worden gestaafd. 

Fundering ingangspartij bij Stavers blokhuis 
AukeBult 
In november werd naast de Dwinger een supermarkt uitgebreid. Daarbij 
kwam achter de Smidstraat nr. 3 en naast Dwinger nr. 21 op een diepte van 
1,50 meter beneden het straatpeil van de Dwinger het restant van een funde
ring aan het licht. De nieuwe fundering van de uitbreiding zou uiteindelijk 
dwars door de aangetroffen oude fundering gaan. Het oude fundament bleek 
te zijn opgetrokken uit rode en gele bakstenen van wisselend formaat. De 
muren varieerden in dikte tussen 35 en 40 centimeter en vormden nagenoeg 
een vierkant met een open westelijke zijde. De oostmuur had een buiten-
muurse lengte van 2,80 meter, beide andere muren waren buitenmuurs 
ongeveer 2,50 meter lang. Of het fundament een westelijke voortzetting had 
of heeft gehad, kon niet worden vastgesteld. Gezien de lokatie van dit funda
ment moet het hebben toebehoord aan de ingangspartij van het 16de-eeuw-
se blokhuis. De vondst is onder meer van belang voor het bepalen van de 
breedte van de oostelijke gracht rond het blokhuis. Het is, gezien de beteke
nis van de vondst bijzonder spijtig dat hier, evenals bij de rioleringswerk
zaamheden aan de Voordelft en Dwinger en de recente bouwactiviteiten bui
tendijks, tijdens welke schrijver dezes eveneens noodwaarnemingen verrichtte, 
geen uitgebreider onderzoek heeft kunnen plaatsvinden. 
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19. Het versierde fragment pleister

werk uit Staveren (Dwinger). Foto 

Gilles de Langen te Leeuwarden. 

Het middeleeuwse Sint-Odulfusklooster te Staveren 
Gilles de Langen 
In de maanden april tot en met oktober heeft Archeo-team Miramar 
Friesland verkenningen en onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke restan
ten van het voormalige Sint Odulfusklooster. Er is gedoken op enkele plek
ken ongeveer 800 meter ten westen van Staveren in het huidige IJsselmeer. 
Het onderzoek vond plaats onder auspiciën van het Nederlands instituut 
voor scheeps- en onderwaterarcheologie (NISA) en de provincie Fryslân. 

De abdij van Staveren is één van de oudste kloosters van Fryslan. Alleen 
de Sint-Bonifatiusabdij te Dokkum is ouder, al is over haar bestaan tot 1200 
niets bekend. Volgens Mol en Van Vliet kan het klooster van Staveren in het 
begin van de negende eeuw door Odulfus zijn gesticht, maar ook in het geval 
van dit klooster is de beginperiode onduidelijk.50 Het is niet uitgesloten dat 
het klooster de politieke en militaire onrust van de late negende eeuw niet 
overleefde. Zeker is dat er in de elfde eeuw een kloostergemeenschap aan de 
kerk van Staveren verbonden was, een gemeenschap die in de tiende kan 
zijn (her)opgericht. In 1132 maakten de kannuniken plaats voor benedictij
ner monniken. Volgens genoemde onderzoekers begon toen een bloeiperio
de voor het klooster en de stad, 'het middelpunt van het graafschap Staveren 
of Sudergo en in feite de oudste en belangrijkste handelsnederzetting in de 
Westerlauwerse Friese gewesten tot het midden van de veertiende eeuw'. In 
de vijftiende eeuw is het klooster met dat van Hemelum verenigd. Eén van de 
belangrijkste redenen was ongetwijfeld dat de gemeenschap van Sint-Odulfus 
door aanhoudende overstromingen en vooral ook door oorlogsgeweld danig 
geteisterd was. In 1398 werd het klooster zelfs definitief ontruimd. In 1415 
werd niet het oude klooster hersteld, maar een nieuw klooster in de stad op
getrokken. Het oude klooster is tenslotte geheel door de zee verzwolgen. De 
plek bleef echter in de herinnering leven. 

Voor de kust bevinden zich natuurlijke opduikingen met keileem en zwerf
stenen. Een van de belangrijkste van deze opduikingen stond bekend als De 
Stenen. Voordat deze in opdracht van Rijkswaterstaat werd weggegraven 
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heeft de onderwaterarcheoloog Thijs van Maarleveld De Stenen in 1980 
onderzocht.51 Hij heeft toen geen andere conclusie kunnen trekken dan dat 
de verhoging, waarvan de top toen nog op 2,30 meter onder het wateropper
vlak lag, van glaciale oorsprong was. De overlevering wil echter dat het kloos
ter juist op of bij De Stenen gestaan moet hebben. Ook is er sprake van een 
oud kerkhof. G.R. Groustra geeft in zijn artikel in het Friesch Dagblad van 28 
november 1980 een interessant overzicht van de kennis zoals die onder de 
Staverse inwoners bewaard gebleven was. Het artikel is een inspiratiebron 
voor het huidige onderzoek door Miramar, getuige een integrale vertaalde op
name van dit artikel in het eerste onderzoeksverslag van Miramar.52 Interes
sant is dat Groustra weet te melden dat bij de afgraving van De Stenen niet al
leen zwerfstenen zijn gevonden, maar ook kloostermoppen en een stuk tuf
steen, een enkele scherf en een paar menselijke botten. Ook is er sprake van 
stukken steen met 'gegolfde' inkepingen. De afgraving van De Stenen ten spijt, 
het klooster bleef trekken. Miramar meldt dat in 1998 enkele marineduikers, 
daartoe aangespoord door één van de inwoners van Staveren, naar het klooster 
zijn gaan duiken om vervolgens een aantal tufstenen naar boven te brengen. 

Het duikteam Miramar betrad dus geen maagdelijk terrein, toen het begin 
dit jaar naar het klooster ging speuren. Zij nam daarbij geen gemakkelijk werk 
aan. Zo'n 800 meter uit de kust varieert de diepte tussen 3,20 en 5,50 meter, in 
die zin dat de gangbare diepte 5 meter bedraagt en elke afwijking wijst op de 
aanwezigheid van steenhopen. Aangenomen mag worden dat het oorspronke
lijke oppervlak van het kloosterterrein nog boven NAP gelegen heeft, zodat er 
op de bodem van het huidige IJsselmeer van het klooster nauwelijks nog iets 
intact kan zijn. Men moet dus zoeken naar verspoelde resten, voorwaar geen 
gemakkelijke klus. Daar komt nog bij dat het duiken naar de resten wordt 

20. Het fragment van een zandstenen sarcofaag uit het IJsselmeer bij Staveren. 

Foto Winfried Walta te Blessum 
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bemoeilijkt door beperkt zicht. In het vroege voorjaar is het zicht nog 80 cen
timeter, in de zomer kan dit teruglopen tot ongeveer 25 centimeter. Daarnaast 
ondervindt het onderzoek hinder van wind en de pleziervaart. Toch was het 
meteen raak. Op zaterdag 24 april werd ten westen van het oude gemeente
huis de eerste verkenning uitgevoerd op een plek die was aangewezen door 
Doede Bleeker, plaatselijk vishandelaar en troubadour. Er werden zwerfste
nen, zandsteen en fragmenten van rode en gele bakstenen gevonden. Op een 
tweede plek, iets meer zuidwestelijk gelegen, werden dezelfde vondsten 
boven water gehaald. Vervolgens is gezocht dwars voor de haven van Stave
ren, in de buurt van het oude kerkhof en De Stenen. Hier werd een groot frag
ment van een rood zandstenen sarcofaag geborgen (afbeelding 20). Het meet 
100 bij 36 centimeter, de dikte bedraagt 7 à 8 centimeter. 

Dit succes had een keerzijde, want er was van een duidelijke concentratie 
geen sprake. Wat had deze grote spreiding te betekenen? Moest het klooster 
wel bij De Stenen worden gezocht? Was alles van het klooster afkomstig of 
moest de aanwezigheid van althans een deel van de vondsten op een andere 
manier worden verklaard? Het was duidelijk dat het onderzoek breedschali-
ger moest worden aangepakt. Daarom volgden op deze eerste verkenning 
zes andere waarbij de bodem verder in kaart is gebracht. Daarbij is gebleken 
dat op meer plaatsen voor de kust steenbulten liggen. Een duidelijk patroon 
in de spreiding van deze bulten kon nog niet worden ontdekt. Dit leidde tot de 
conclusie dat de bodem voor Staveren over een oppervlak van enkele vier
kante kilometers met sonarapparatuur moest worden gescand. Op deze wijze 
waren de natuurlijke formaties goed in beeld te brengen. Aan de hand van 
eventuele afwijkingen in dit beeld zouden menselijke sporen gemakkelijker te 
traceren zijn. Het duiken kon dan veel efficiënter geschieden. Op verzoek van 
Miramar hebben de gemeente en de provincie de middelen vrijgemaakt die 
nodig zijn voor deze sonarscan, die in het voorjaar van 2000 is uitgevoerd. 

Bouwresten onder een zestiende-eeuws huis te Staveren 
Auke Bult 
Het oudste woonhuis van Staveren staat naast het voormalige stadhuis. Van 
dit huis, dat uit de zestiende eeuw dateert, is vooral de gave opkamer bijzon
der. Tijdens een interne verbouwing, kwamen onder de vloer fragmenten van 
(losliggende) kloostermoppen te voorschijn. 

Middeleeuwse en zeventiende-eeuwse bewoning te Warns 
Auke Bult 
In Warns-Noord werd een gebied ten oosten van 't Pot, mogelijk een oud 
riviertje, en gelegen op de westflank van de heuvelrug van Warns, ten behoe
ve van nieuwbouw ingrijpend heringericht. Het gebied was eeuwen onge
moeid gebleven. In maart werd een zeventiende-eeuwse afvalhoop van twee 
bij twee meter blootgelegd en werd een voorraadpot van rond 1200 aange-
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21. Het bord met de stins uit Warns. Tekening Auke 

Bult te Molkwar 

troffen. Toen in juli een nieuwe weg werd aangelegd, waren in de keileem 
duidelijk bewoningssporen, waaronder (afval)putten, zichtbaar. De bewo
ning is gericht geweest op het water 't Pot en heeft met haar handelsfunctie 
en rijkdom binnen Warns een bijzondere positie ingenomen. Onder de vond
sten, die dateren uit de zeventiende eeuw, bevinden zich (fragmenten van) 
faience-borden met teksten en afbeeldingen, glaswerk, chinees porselein en 
vele gebruiksvoorwerpen. Tot de opmerkelijke vondsten zijn te rekenen een 
Venetiaans vleugelglas (hoogte 13 cm), een bord met het wapen van de Stad 
Amsterdam en een bord (diameter 23 centimeter) met de afbeelding van een 
stins (afbeelding 21). Tot de ingreep was Warns een oud slingerend voetpad 
rijk. Het pad, dat vermoedelijk uit de volle Middeleeuwen dateert, is inmid
dels teruggebracht tot een restant van circa 50 meter. Het liep vroeger om 
Warns heen om uit te komen op de plek waar in 1969 de restanten van een 
oud kerkhof met een tufstenen kerkje werden ontdekt. Toen dwars door dit 
pad een leiding werd aangelegd, kwamen tussen dit oude pad en de eerder 
genoemde nieuwe weg middeleeuwse putten tevoorschijn. 

Een VOC-schip te Warns 
Hendrik de Jong 
Ten huize van een voormalige IJsselmeervisser werd een grote baardmankruik 
uit de zeventiende eeuw bekeken. Het betreft hier een late vorm. De opgegeven 
vindplaats lijkt interessant, omdat het de plek lijkt te zijn, alwaar in de jaren 80 
tijdens baggerwerkzaamheden ten behoeve van de capaciteit van de jachtha
ven te Hindelopen waarschijnlijk het wrak van een VOC-schip door de aanne
mer werd opgeruimd. De toenmalige provinciaal archeoloog moest zich der
halve beperken tot het bekijken van enkele schamele restanten van een schip, 
waarvan een eventuele berging en verder onderzoek ongetwijfeld spectaculaire 
momenten zou hebben opgeleverd. Conservering en tentoonstelling zouden 
voor het toerisme naar Hindelopen en wijde omgeving zonder meer een bel
angrijke stimulans zijn geweest. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. 

GllI.ES
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Middeleeuws Workum 
Gilles de Langen 
Mede op aandringen van Warkums Erfskip adviseerde de provincie aan de 
gemeente Nijefurd om de bouw van de geplande uitbreiding van het Jopie 
Huismanmuseum te Workum archeologisch te laten begeleiden. De nieuw
bouw zou worden opgetrokken ter plaatse van de panden Noard 2 en 4. 
Beide panden stonden in het midden van de stadskern aan de voormalige 
Wymerts. Gezien het vermoede ontstaan van Workum aan de Wymerts was 
de archeologische verwachting op deze plek zeer hoog. Het zou bovendien 
het eerste archeologische onderzoek in deze stad zijn. De gemeente nam het 
advies over en gaf aan het ARC de opdracht de bedoelde begeleiding uit te 
voeren. Het onderzoek startte eind december en zou vijf dagen duren. 
Vanwege onvoorziene problemen rond de sanering - het te onderzoeken 
bodemarchief was vervuild - moesten de werkzaamheden voortijdig worden 
afgebroken. Gelukkig konden begin januari 2000 alsnog enkele waarnemin
gen worden verricht. In de eerstvolgende archeologische kroniek zal aan de 
resultaten van dit onderzoek nadere aandacht worden geschonken. 

Middeleeuwse kogelpotscherven uit het Sud te Workum 
Auke Bult 
In het verleden liep door Workum het water De Wymerts. Hedentendage heet 
dit gedempte water het Sud en het Noard. Aan weerszijden van de straat het 
Sud zijn rioleringswerkzaamheden verricht. Een enkele keer kwam men de 
beschoeiingsresten tegen. Op een plek nabij de kern van de stad zijn veel 
kogelpotscherven te voorschijn gekomen. Hieronder viel een fragment van 
een klein deksel op. 

OOSTSTELLINGWERF 

Dierenbotten uit de Steentijd uit Donkerbroek 
Wietske Prummel 
In 1936 bericht P.C.J.A. Boeles hoe bij de kanalisatie van de Tjonger aan het 
eind van de negentiende eeuw '... van resten van het wild uit oude tijden ... 
op sommige plaatsen wagenvrachten voor den dag kwamen'.53 Van deze 
grote hoeveelheden dierenbotten is niets bewaard gebleven - de depotbe-
heerders zullen er niet rouwig om zijn. Anders is dat met het dierlijk botma-
teriaal dat HJ. Popping in 1933 verzamelde bij de aanleg van een inmiddels 
al weer lang dichtgegooid zwembad langs de Tjonger tussen Donkerbroek en 
Oosterwolde. Popping publiceerde over deze vondsten nog in datzelfde 
jaar.54 De determinaties die hij daarin voor de botten vermeldde, bleken bij 
herdeterminatie in 2000 deels foutief. De werktuigen uit gewei uit deze col
lectie bevinden zich in het Fries Museum; de overige botvondsten zijn aan
wezig op het Groninger Instituut voor Archeologie. De volgende diersoorten 
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blijken vertegenwoordigd te zijn: wild zwijn, oeros, eland, edelhert, ree, 
gedomesticeerd rund, gedomesticeerd paard, bever, otter, wilde eend en 
tafeleend. Een deel van de botten vertoont snijsporen. Om te weten te 
komen wanneer de mensen leefden, die met deze dieren te maken hadden, 
zijn vijf 14C-dateringen uitgevoerd op botten met snijsporen. De gekalibreer
de dateringen vielen aldus uit: eland: ca. 11.883-11.521 v. Chr. (laat-Paleo-
lithicum), edelhert: ca. 8500-8240 v. Chr. (vroeg-Mesolithicum), gedomesti
ceerd rund: ca. 3700-3350 v. Chr. (midden-Neolithicum, Trechterbeker-
periode), paard: ca. 1440-1640 na Chr. (late Middeleeuwen /subrecente tijd). 
Een oerosbeen bleek niet op deze wijze te dateren, omdat het collageen ver
loren was gegaan. Van de opgraving Jardinga (zie de twee vorige afleveringen 
van de Archeologische kroniek) weten we al dat de laat-mesolithische mens 
bij de Tjonger jacht maakte op oeros en edelhert. Het ligt in de bedoeling 
nog meer botten te laten dateren teneinde meer te weten te komen omtrent 
de relatie tussen mens en dier in deze regio in het verleden. Tot nu toe kon 
geen bevestiging worden gekregen van de theorieën van enkele natuurbe
schermers dat in het begin van het Holoceen paarden in grote aantallen in 
Nederland rondliepen en voor een parklandschap zorgden: het gedateerde 
paardenbot bleek op zijn vroegst uit de late Middeleeuwen te stammen. 

SKARSTERLÂN 

Het laat-middeleeuwse kerkhof van Sint Jansga te Akmarijp 
Bas Bijl, Ronald van der Molen en Sierdjan Tuinstra 
Het landschap rondom Akmarijp bestaat uit een groot veengebied. Dit werd in 
de volle Middeleeuwen vanuit het noord-oostelijker gelegen kleigebied groot
schalig ontgonnen. Het voormalige gehucht Sint Jansga ligt op een ongeveer 
noord-zuid gericht middeleeuwse ontginningsas. Ten noorden liggen de dor
pen Akmarijp en Terhorne en ten zuiden ligt Snikzwaag. Deze ontginningsas is 
te dateren na de twaalfde eeuw.55 Noordoostelijk hiervan liggen tenminste nog 
twee van dergelijke ontginningsassen, te dateren in de twaalfde en de elfde 
eeuw. De diverse dorpen verplaatsten zich met de ontginningen mee. Om ver
schillende redenen bleven de dorpen uiteindelijk op één plaats liggen, voor het 
ene dorp gebeurde dit eerder dan voor het andere. Het dorp Terhorne bijvoor
beeld bleef liggen op de (vermoedelijk) elfde eeuwse ontginningsas en het dorp 
Terkaple (ten noordoosten van Akmarijp) op de twaalfde-eeuwse ontginnings
as. In de loop van de dertiende eeuw bereikten Akmarijp, Sint Jansga en Snik
zwaag hun huidige positie. 

De huidige eigenaar van een perceel te Sint Jansga had te kennen gege
ven het gehele perceel te willen egaliseren. Helaas betrof het een terrein met 
een hoge archeologisch verwachting, aangezien binnen het perceel het voor
malig kerkhof van Sint Jansga gelegen heeft. Het verband van deze site met 
de veenontginningen uit de Middeleeuwen geven deze plek een historische 
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meerwaarde. Tijdens de voorgenomen werkzaamheden zou de grond tot een 
diepte van circa 25 centimeter verstoord worden. Dit betekende dat eventu
ele archeologische sporen tot deze diepte beschadigd of zelfs vernietigd zou
den worden. De nu aanwezige hoogteverschillen zouden eveneens verdwijnen. 
Juist door deze hoogteverschillen viel in het terrein nog iets te herkennen van 
de vroeger aanwezige structuren. 

Een eerste waarneming door het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Aka-
demy maakte duidelijk dat het terrein nog steeds archeologisch waardevol kon 
zijn. Tijdens deze waarneming werden veel fragmenten van kloostermoppen 
waargenomen en werd er middeleeuws aardewerk verzameld. Tijdens een latere 
waarneming werd er geconstateerd dat er waardevolle grondsporen in de bodem 
aanwezig waren. Bij graafwerkzaamheden werd een middeleeuwse fundering met 
fragmenten van kloostermoppen en mortel doorsneden. Ook werden tijdens deze 
graafwerkzaamheden enkele menselijke botten gevonden. Op een ander deel van 
het terrein werden hoogteverschillen waargenomen. Op dit hogere deel waren 
ten behoeve van de egalisatie graszoden machinaal afgeschraapt. Daarbij was 
een lemen vloer zichtbaar geworden. Op deze locatie werden enkele zwerfste
nen, fragmenten van kloostermoppen en middeleeuws aardewerk aangetroffen. 

Om verlies van waardevolle gegevens tijdens de egalisatie tegen te gaan 
werd het noodzakelijk geacht archeologisch onderzoek uit te voeren. De pro
vincie Fryslân en de gemeente Skarsterlân hebben het ARC de opdracht vers
trekt tot het uitvoeren van een kleine opgraving.56 Deze opgraving werd in 
oktober 1999 verricht, in samenwerking met het Argeologysk Wurkferbân. 

Voorafgaand aan de opgraving werden hoogtemetingen verricht en werd 
een booronderzoek uitgevoerd. Het resultaat was de vaststelling van de loca
tie van het voormalige kerkje van Sint Jansga en van een tweede structuur, 
vermoedelijk de restanten van een stins. Vanwege een gering opgravingsbud
get en beperkte tijd is er prioriteit gesteld aan het opgraven en documente
ren van het kerkhof en de fundamenten van het kerkgebouw. 

Het onderzoeksterrein is in twee vlakken opgegraven, waarbij op het eer
ste vlak, 20-25 cm onder maaiveld, al direct diverse graven en vele losliggen
de skeletdelen werden aangetroffen. Het tweede vlak, 40 cm onder maaiveld, 
leverde naast andere sporen ook de gezochte fundamenten van de kerk op 
(afbeelding 22). De vondsten betroffen voornamelijk aardewerk, klooster
moppen, leisteen en bewerkte zandsteen. Uit de aangetroffen sporen en de 
vondsten kan een beeld van het gebruik van het terrein worden afgeleid. 

In de vroegste fase kende het terrein dezelfde oriëntatie als die van de 
ontginning eromheen, een richting die in de verkavelingsstructuur aan de 
andere kant van de Fjildwei nog duidelijk zichtbaar is. De in het zuiden van 
de opgravingsput gelegen sporen (19, 20 en 21) betroffen een met humeuze 
klei opgevulde sloot; een ontginningssloot. Aan de ouderdom van het hier 
gevonden aardewerk valt af te leiden dat deze sloot rond het midden van de 
dertiende eeuw is gedempt. 
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22. Het laat-middeleeuwse kerkhof van Sint Jansga. 

Opgravingstekening ARC. 

De gevonden fundering dateert van na de demping van de ontginnings-
sloot. In de vulling van vele graven bevonden zich scherven uit de dertiende 
eeuw of iets jonger, waarmee de graven ruwweg gedateerd zijn. Enkele gra
ven zijn uit het eind van de veertiende eeuw of jonger. Aangenomen dat de 
bouw en de eerste begravingen niet ver in tijd uit elkaar liggen, is het waar
schijnlijk dat de kerk pas na het midden van de dertiende eeuw gebouwd is. 

De afmetingen van het kerkje bedroegen ongeveer 8 bij 14 meter. Aan de 
noordzijde van het kerkterrein heeft een gracht gelopen (sporen 27-28) die 
later gedempt is. Of deze aan de zuidzijde door heeft gelopen is niet duide
lijk, maar wel waarschijnlijk. De situatie is vergelijkbaar met die van het 
Olthof, het kerkterrein van Akmarijp op een vroegere ontginningsas, waar 
ook een gracht om de kerk aanwezig was.57 

Het kerkje is een eenvoudig rechthoekig gebouw geweest, opgebouwd uit 
kloostermoppen met enige verfraaiing in de vorm van bewerkte zandsteen. 
De vloer bestond uit leem, of een vloer met een ondergrond van leem. Er zijn 
fragmenten van plavuizen gevonden, echter niet één in situ. Het dak bestond 
waarschijnlijk uit leisteen, gezien het gevonden leisteen met spijkergat. Hoe 
de kerk er precies heeft uitgezien is moeilijk te achterhalen. Mogelijk heeft de 
kerk een zadeldak gehad met opgemetselde voor- en achtergevels. Het grote
re gewicht van deze constructies zou een reden kunnen zijn waarom juist 
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deze delen van het fundament dieper zijn ingegraven, tot 2 meter onder het 
toenmalige maaiveld. Op enkele plaatsen zijn de korte zijden tot op het zand 
gefundeerd. Het is niet duidelijk of men met opzet tot op het zand gegraven 
heeft of dat bij de geplande diepte van het fundament toevallig het zand 
bereikt werd. Het niet overal tot op het zand doorzetten van deze fundamen
ten, terwijl dit met betrekkelijk weinig moeite had gekund, lijkt op het laatste 
te wijzen. Maar ook nu, met slechts een dunne veenlaag tussen fundering en 
zand, moeten de korte zijden aanmerkelijk minder gezweefd hebben dan de 
lange zijden, die veel ondieper gefundeerd zijn geweest. Het is interessant te 
speculeren dat hierdoor tussen de korte en lange zijden spanningsverschil
len optraden die tot scheuren of erger hebben geleid, waardoor de kerk geen 
lang leven beschoren is geweest. 

Vervolgens is de kerk afgebroken of in verval geraakt, en in het begin van de 
zeventiende eeuw geheel verdwenen. In 1664 wordt op kaartmateriaal alleen 
het kerkhof van Sint Jansga aangegeven; van een kerk is dan geen sprake meer. 
Na de afbraak van het kerkje heeft het terrein de functie van kerkhof behouden, 
wat blijkt uit een graf dat door de lemen kerkvloer heen gegraven is. Het is zeer 
onwaarschijnlijk dat het hier gaat om een begraving in de kerk, daar het skelet 
op dezelfde hoogte ligt als deze lemen vloer. Tijdens het bestaan van de kerk zal 
buiten het gebouw zijn begraven, er is geheel 'schoon' veen aanwezig aan de 
binnenzijde van het kerkfundament. Op basis van de scherven die erin aanwe
zig waren, kan dit graf gedateerd worden in de Late Middeleeuwen of jongere 
tijd. De kerk kan dus al in de late middeleeuwen zijn afgebroken. 

Het kerkterrein heeft in de loop van de zeventiende eeuw zijn functie verlo
ren, wat ondermeer blijkt uit de restanten van een in de late zestiende of in de 
zeventiende eeuw gebouwd pand. De sporen van dit pand oversnijden de voor
malige gracht ten noorden van het kerkterrein. Na of tijdens de aanwezigheid 
van dit pand is het kerkterrein deels afgegraven, waardoor de graven dicht on
der de oppervlakte kwamen te liggen. De latere gebruikers van dit terrein zul
len met enige regelmaat botmateriaal gevonden hebben. In sommige gevallen, 
zoals blijkt uit de vondst van vier schedels in een kuil, hebben ze dit ook weer 
keurig begraven. 

Dat er sprake is van een terrein met een hoge archeologische waarde is 
door dit onderzoek bewezen. Voor het verder ontrafelen van de geschiedenis 
van het terrein en het vroegere gehucht Sint Jansga was het nuttig geweest 
om het gehele terrein vlakdekkend te onderzoeken. De fundamenten van de 
stins en andere archeologische sporen hadden dan gedocumenteerd kunnen 
worden. Helaas ontbrak de tijd hiervoor en was er ook geen financiële arm
slag. Ook het onderzoeken van de geborgen skeletten is aanbevelenswaard, 
daar er van negen in situ gelegen skeletten vele gave en complete delen aan
wezig zijn. Fysisch antropologisch onderzoek naar leeftijd, geslacht, lengte, 
eventueel trauma's en pathologieën kan mogelijk iets zeggen over de bewo
ners van Sint Jansga. 
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Laat-middeleeuwse scherven uit Katteburen 
Ronald van der Molen 
Tijdens het opnieuw uitgraven van verkavelingsloten ten behoeve van de 
ruilverkaveling Doniawerstal, werden archeologische waarnemingen ver
richt. Op een locatie onder Dijken die op oude kaarten onder het toponiem 
Katteburen bekend is, werden enkele scherven uit de dertiende tot de vijf
tiende eeuw gevonden. De context van het vondstmateriaal maakt duidelijk 
dat het materiaal niet van elders aangevoerd is. Tijdens de waarneming zijn 
echter geen grondsporen waargenomen. In de buurt van de vindplaats (de 
exacte locatie is niet bekend) is ooit een sarcofaag gevonden. Al met al ge
noeg redenen voor een vervolgonderzoek. 

Een mogelijk veertiende-eeuwse munt uit loure 
Ronald van der Molen 
Een in 1991 aan het Douwe Egbertsplein gevonden munt werd dit jaar door 
het Koninklijk Penningkabinet in Leiden bestudeerd. De munt, die bestudeerd 
is door Bauke van der Veen, lijkt indeterminabel. Het is echter niet geheel uit 
te sluiten dat het om een veertiende-eeuwse munt gaat (een groot?). Als dit zo 
is, is deze munt één van de weinige vondsten uit de ontstaansperiode van 
Joure. De munt is gevonden op een terrein dat vanaf het eind van de vijftiende 
eeuw tot omstreeks 1830 als begraafplaats in gebruik was. 

Enkele laat-middeleeuwse vondsten aan de Groene Dijk te Joure 
Ronald van der Molen 
Eind 1995, begin 1996 deed het argeologysk wurkferbân van de Fryske Aka-
demy onderzoek op de plaats waar eerder een gebouw gesloopt was (coördi
naten 182.20/553.75). Tijdens dit onderzoek werd een aantal funderingen in 
kaart gebracht en werd een hoeveelheid vondstmateriaal geborgen. Het hoog
tepunt van dit onderzoek vormde de vondst van een vijftiende-eeuws bo
demfragment. Gehoopt werd dat tijdens een vervolgonderzoek meer duide
lijk zou worden over deze periode. Dit vervolgonderzoek vond in de zomer 
van 1999 plaats. In overleg met de aannemer konden in de bouwput van een 
nieuw gebouw aan de Groene Dijk 1 archeologische waarnemingen worden 
gedaan. Tijdens dit onderzoek werden twee houten tonnen gevonden die als 
waterput dienst gedaan hebben. Vermoedelijk dateren de waterputten uit de 
eerste helft van de achttiende eeuw. In één van de waterputten lag een frag
ment van een kloostermop. Samen met enkele rooswinkels zijn dit de enige 
voorwerpen die uit de late middeleeuwen dateren. Een kuil, gevuld met veen, 
is het oudste spoor dat in de bouwput aangetroffen werd. Door het ontbreken 
van begeleidend vondstmateriaal valt een exacte datering niet te geven. Op 
zijn jongst zal het spoor uit het eind van de zeventiende eeuw dateren. Het 
spoor is nog in situ op het terrein aanwezig. 
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Zeventiende-eeuwse vondsten naast de voormalige Heremastate te Joure 
Ronald van der Molen 
Tijdens de uitbreiding van het gemeentehuis van de gemeente Skarsterlân 
werden er archeologische waarnemingen verricht (coördinaten 182.12-
/553.77). Doordat de plattegronden van het archeologisch onderzoek uit 
1987 pas op een laat moment geraadpleegd konden worden, waren de ver
wachtingen in eerste instantie hoger dan later gerechtvaardigd bleek.58 

Tijdens het onderzoek werd slechts een stenen waterput uit de zeventiende 
of de achttiende eeuw aangetroffen. Verder was er een vaag spoor, vermoe
delijk van een sloot, waarneembaar. In dit spoor werd een onderdeel van een 
zeventiende eeuwse tapkraan gevonden. 

Achttiende-eeuws pottenbakkersafval uit Joure 
Ronald van der Molen 
Plannen van de gemeente Skarsterlân voor nieuwbouw op de locatie van de 
Pottenbakkersstraat maakte een archeologisch onderzoek noodzakelijk (coör
dinaten 182.56/553.78). Na overleg tussen provincie en gemeente werd beslo
ten dat dit onderzoek door het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Aka-
demy zou worden verricht. Tijdens het veldwerk werden, zoals verwacht, al 
vrij snel sporen van pottenbakkers gevonden. Het gaat hierbij om pottenbak
kersafval uit twee verschillende perioden te weten 1775-1805 en 1825-1850. 

Een waterput uit 1875 aan de Molenweg te Joure 
Ronald van der Molen 
Na de vondst van een waterput aan de Molenweg nr. 35 werden er door 
Richard Devilee waarnemingen verricht. Het bleek te gaan om een uit gele 
bakstenen opgebouwde put met een opmerkelijke diepte van vier meter. De 
put moet uit 1875 stammen. In dat jaar zijn hier namelijk tien woningen 
gebouwd. Bij elke vijf woningen hoorde één waterput. De door Devilee gedo
cumenteerde waterput maakt deel uit van een stukje sociale woningbouwge
schiedenis uit het einde van de negentiende eeuw. In dit kader is de vondst 
dan ook van belang. 

Laat-middeleeuwse kogelpotscherven uit Terkaple 
Ronald van der Molen 
Tijdens graafwerkzaamheden werden in Terkaple enkele kogelpotscherven 
gevonden. De scherven dateren vermoedelijk uit de dertiende eeuw. Het 
vondstmateriaal werd aangetroffen onder een dertig centimeter dikke klei
laag. Omdat in de directe omgeving van de vondsten een dergelijke kleilaag 
ontbreekt, lijkt het niet waarschijnlijk dat we hier met een overslibde neder
zetting te maken hebben. De klei moet van elders zijn aangevoerd. 
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SMALLINGERLAND 

Vijftiende- of zestiende-eeuws boekbeslag uit Smalle Ee 
Johan Koning 
Op een weiland naast het kloosterterrein te Smalle Ee werd door Johan 
Bosma uit Drachten een bijzonder mooi gepatineerd versierd stukje boekbe
slag uit de vijftiende of zestiende eeuw gevonden. 

SNEEK 

Laatmiddeleeuwse vondsten aan de Oude Koemarkt/Grote Kerkstraat 
Adrie Ufkes 
Tijdens het vernieuwen van de bestaande riolering onder de Oude Koemarkt, 
een deel van de Grote Kerkstraat en het Oud Kerkhof zijn door het ARC 
archeologische waarnemingen gedaan. Het onderzoek vond plaats in op
dracht van de gemeente Sneek en op advies van de provinciaal archeoloog. 
Het stond onder leiding van schrijver dezes. 

Bij aankomst op 23 maart bleek dat de Oude Koemarkt ter verbetering 
van het wegcunet vanaf huisnr. 9 tot huisnr. 5 tot een diepte van 80 à 90 cm 
onder maaiveld was afgegraven. Aardewerkscherven toonden aan dat daar
bij dertiende- en veertiende-eeuwse lagen waren aangesneden. Na overleg 
met de heer F. Tolsma van de gemeente Sneek en de heer F. Laverman, uit
voerder van het project, bleek dat men ook kon volstaan met een ontgraving 
van maximaal 55 cm onder maaiveld. Hiermee werd vanaf huisnr. 5 in noor
delijke richting een deel van het bodemarchief in veiligheid gebracht. Op 23, 
24 en 25 maart werd in de Oude Koemarkt en het zuidelijke deel van de 
Grote Kerkstraat de westzijde van de machinaal gegraven rioolsleuf bestu
deerd en getekend over een lengte van 38 meter. De hoogte van het profiel 
bedroeg ca. 1.10 à 1.20 m, waarbij de bovenkant zich 90 tot 50 cm onder 
maaiveld bevond. 

De resultaten van de waarnemingen aan de Oude Koemarkt kwamen 
overeen met die van de opgraving die in 1998 op het terrein van de Rabo
bank aan het Martiniplein is verricht.59 Een van de meest opvallende aspec
ten van deze opgraving was de vondst van een enorme hoeveelheid leerafval 
en aanwijzingen voor leerverwerking in de nabije omgeving. Zowel ten wes
ten van de panden nrs. 17,19 en 21 aan de Oude Koemarkt als ten oosten van 
pand nr. 3 aan het Martiniplein kwamen grote kuilen gevuld met leerafval 
tevoorschijn. Ook nu, in maart 1999, gaf de bodem informatie prijs over de 
Sneker leerindustrie. Vanaf het begin van waarnemen in de rioolsleuf, ter 
hoogte van huisnr. 9, tót aan de scheiding van huisnr. 3 en 1 aan de Oude 
Koemarkt werden lagen met runder- en leerafval waargenomen en bemon
sterd. Noordelijk van deze scheiding werden geen leervondsten meer ge
daan. Doordat het ARC pas in een laat stadium werd gewaarschuwd kon de 
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zuidelijke begrenzing van het 'leerlooierskwartier' niet worden vastgesteld. 
Om dezelfde reden kon de ligging van een waterloop in de omgeving van de 
Oude Koemarkt evenmin worden nagegaan. 

Het bodemarchief onder het kruispunt van de straten Oude Koemarkt, 
Galigastraat, Grote Kerkstraat en Oud Kerkhof kon niet worden bestudeerd. 
Op deze plaats lag een grote hoeveelheid kabels en leidingen, waardoor de 
sleuf handmatig onder deze kabels en leidingen door moest worden gegra
ven. Er werd zo min mogelijk grond verzet en er ontstond geen verticaal pro
fiel. Bovendien bevond zich hier een grote betonnen put waar het kruispunt 
van rioolbuizen op aangesloten moest worden. 

Ten noorden van dit kruispunt werd net als aan de Oude Koemarkt het 
westprofiel in de rioolsleuf bestudeerd. De bodemopbouw in het zuidelijke 
deel kwam overeen met die in de Oude Koemarkt en bestond uit bewonings-
lagen en ophogingslagen uit de dertiende eeuw. Bijzonder was de vondst van 
twee eikenhouten palen. Het is zeer aannemelijk dat dit constructiehout 
heeft toebehoord aan bebouwing op de hoek van de Galigastraat en de Grote 
Kerkstraat. Het noordelijke deel van de onderzochte sleuf bleek te zijn ver
stoord bij de aanleg van een waterleiding. In de sleuf aan de Grote Kerkstraat 
werden geen aanwijzingen gevonden voor menselijke begravingen. 

De werkzaamheden aan het Oud Kerkhof waren van een andere orde. In 
eerste instantie was het de bedoeling om een nieuwe rioolsleuf te graven, 
min of meer in het hart van de bestrating van het Oud Kerkhof. Om diverse 
redenen is woensdag 24 maart besloten om de bestaande riolering te verwij
deren en de nieuwe buis in de oude sleuf aan te leggen. Hierdoor bleef het 
bodemarchief onder het Oud Kerkhof goeddeels gespaard en kon worden 
volstaan met het volgen van het uit te graven wegcunet en het bergen van 
menselijke skeletresten. 

De bovengrond bestond geheel uit geroerde grond. De hierin aanwezige 
archeologische resten bevonden zich dus niet meer in hun oorspronkelijke 
context. Ondanks het feit dat dit deel van de stad na de Middeleeuwen nooit 
meer bebouwd is geweest, en mogelijk daarvoor ook al onbebouwd was, 
bleek het bovenste deel van het bodemarchief ter plaatse behoorlijk te zijn 
aangetast, en wel tijdens de aanleg van diverse kabels en leidingen. Aange
zien de meeste kabels en leidingen niet dieper liggen dan circa 1 meter onder 
maaiveld, zullen de oudere bewoningslagen nog steeds goed bewaard zijn. 
Aan de noordkant van het Oud Kerkhof werden op een aantal plaatsen resten 
van menselijke skeletten aangetroffen. Deze bleken afkomstig uit de opspit 
van eerder voor de kabels en leidingen gegraven sleuven. In één geval betrof 
het een herbegraving van vier losse, incomplete schedels. In andere gevallen 
ging het om losse resten, voornamelijk afkomstig van lange beenderen. Cu
rieus waren de resten van een individu dat in noord-zuid richting bleek te 
zijn begraven, met het hoofd naar het noorden. Sporen van een kist werden 
niet waargenomen. De oriëntatie wijst op een niet-christelijke begraving. Dit 
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individu lag net diep genoeg om te kunnen blijven liggen zonder het risico 
om te worden verstoord door de komende werkzaamheden. De aanwezig
heid van het vergraven menselijke botmateriaal geeft aan dat de begraaf
plaats rond de Martinikerk zich over de hele breedte van de noordkant van 
het Oud Kerkhof bevindt. De geborgen resten worden bestudeerd door een 
fysisch antropoloog van het ARC. 

Een Karolingische ontginningsnederzetting in Tinga 
Gilles de Langen 
Eind oktober vorig jaar werd schrijver dezes door It Wetterskip Fryslân ervan 
op de hoogte gebracht dat tijdens de uitbreiding van de waterzuiveringsin
stallatie in de wijk Tinga te Sneek mogelijk archeologisch interessante sporen 
zichtbaar geworden waren. Inspectie leerde dat dit inderdaad het geval was. 
In één van de bouwputten (coördinaten 171.975/559.625) bleken de vullin
gen van meerdere waterputten aangesneden te zijn. In het westprofiel van 
deze bouwput was het dwarsprofiel van een kleine terp goed leesbaar. In 
goed overleg met de uitvoerder en de toezichthouder werd besloten tot het 
laten tekenen van het profiel en het bemonsteren van de sporen. In afwach
ting van de werving van voldoende financiële middelen moest van onmid
dellijke uitwerking van de resultaten worden afgezien. 

23. De bouwput te Tinga tijdens de waarneming door het ARC. Foto ARC. 

^½èsâkî ' 
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De waarneming werd van 27 oktober tot en met 1 november uitgevoerd 
door Bas Bijl en Marcel Niekus van het ARC (afbeelding 23). Zij tekenden de 
wand van de bouwput waarin het terpprofiel zichtbaar was over een lengte 
van zo'n 50 meter en bemonsterden het terpprofiel ten behoeve van den-
drochronologisch onderzoek, koolstofdateringen alsmede paleobotanisch 
onderzoek. Ook van de inhoud van enkele putten werden voor paleobota
nisch onderzoek monsters genomen. De vullingen van een tiental putten 
werden gescand. Zij bevatten scherven, botten en houten afvalresten. Onder 
de houtresten bevinden zich bewerkte fragmenten, die voor Friese begrip
pen uniek zijn. Zoals zoveel archeologische vindplaatsen zorgde ook Tinga 
voor een verrassing: één van de met afval dicht gegooide putten bevatte 
menselijke botten. Door het ontbreken van elke context met hogere bewo-
ningssporen, deze zijn immers volledig weggegraven, zal het verhaal achter 
deze curieuze begraving wel altijd onbekend blijven. 

De voorlopige conclusie luidt dat Tinga startte als een kunstmatig ver
hoogde ontginningsnederzetting in een nog nauwelijks overslibd laagveen-
landschap. De vroeg- en volmiddeleeuwse ontginningen zijn in Friesland 
nog nauwelijks onderzocht. De tot dit jaar oudste opgegraven ontginning is 
die van Kloesewier in Smallingerland, in 1976 door Gerrit Elzinga onder
zocht. De uitwerking van de opgraving door schrijver dezes leerde dat de 
ontginning te Kloesewier in de tiende eeuw moet zijn begonnen.60 In tegen
stelling tot de bodem te Kloesewier gaven de sporen te Tinga laat-Karo-
lingisch import-materiaal prijs. Hierom lijkt de bewoning te Tinga eerder te 
zijn begonnen. Het vermoeden bestaat al enige tijd dat de grootschalige vol-
middeleeuwse ontginningen in de Friese veengebieden hun aanzet hadden 
in de late negende eeuw. De waarneming te Tinga kan deze veronderstelling 
onderbouwen. Het is in dit verband overigens interessant dat een koolstof
datering op een fragment van ouder hergebruikt hout uit Kloesewier al een 
negende-eeuwse datering gaf. De vroegste bewoning te Kloesewier had dus 
een zekere relatie met in ieder geval laat negende-eeuwse ontginningen. Het 
is echter ook mogelijk dat de bewoning te Tinga al in de vroeg-Karolingische 
periode startte. C14-onderzoek moet hierover uitsluitsel geven. In geval van 
een vroeg-Karolingische start, en vooral als die in de achtste eeuw moet wor
den gedateerd, is het moeilijker om Tinga met de vol-middeleeuwse ontgin
ningen in verband te brengen. Het is dan namelijk minder waarschijnlijk dat 
de vol-middeleeuwse veenontginningen ter hoogte van Tinga zijn begonnen, 
om de eenvoudige reden dat dan de omgeving van Tinga in de late negen
de/tiende eeuw al ontgonnen was en als gevolg daarvan al te lang bezig was 
te dalen. Nederzettingen in het veen moesten in de middeleeuwen juist om 
deze bodemdaling na verloop van tijd verhuizen. Tinga bleef echter ondanks 
alles nog lange tijd bewoond en moet dan ook haar oorspronkelijke karakter 
verloren hebben. Natuurlijk kan vanuit Tinga in de late negende/tiende eeuw 
een dochternederzetting zijn gestart in het op enige afstand gelegen, nog 
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niet verdronken veen. Dit is een intrigerende gedachte, die een direct ver
band legt tussen vroeg- en volmiddeleeuwse veenontginningen. Of die doch
ternederzetting heeft bestaan, kan Tinga ons helaas niet vertellen. Gericht 
veldwerk elders moet ons dan verder helpen. Overigens wijzen de huidige 
gegevens er op dat de vroeg-Karolingische veenontginningen qua omvang 
een trap lager stonden dan de vol-middeleeuwse en ook dat ze het kleige-
bied en de belangrijkste veenstromen nog niet ver achter zich lieten. 

De terp te Tinga is aan de rand overslibd met klei die vanuit de voormali
ge Middelzee is afgezet. Dit vormt een bewijs voor een uitbreiding van deze 
zeearm zo rond de tiende eeuw. Net als te Kloesewier moet het omliggende 
maaiveld na de eerste ontginningen zijn gedaald. Te Kloesewier dwong dit 
mogelijk al in de twaalfde of anders in de dertiende eeuw tot het verlaten van 
de nederzetting. Tinga was toen nog steeds bewoond, zo lijkt het. Behalve 
met Kloesewier vertoont Tinga ook overeenkomsten met de in 1998 onder
zochte ontginning te Teerns. Ook rondom deze ontginning, die dateert uit de 
Romeinse tijd, verslechterden de omstandigheden als gevolg van menselijke 
ingrepen en wel uiteindelijk dusdanig, dat men net als te Kloesewier moest 
wegtrekken. Te Teerns werden de nederzettingsresten tenslotte volledig door 
kleilagen afgedekt. Het onderzoek leidde tot de opvatting dat de ontginnin
gen uit het begin van de jaartelling indirect kunnen hebben geleid tot het 
vergroten of zelfs ontstaan van de Middelzee in de laat-Romeinse tijd. De 
kleilaag te Tinga geeft aan dat de vol-middeleeuwse vergroting van de Mid
delzee een overeenkomstige oorzaak kan hebben gehad. 

Nadere uitwerking van de monsters zal het bovenstaande moeten staven 
en over de bewoning op de terp alsmede de aard van de specifieke vondsten 
meer informatie moeten verstrekken. Gezien het belang van de waarneming 
is het verheugend dat de provincie inmiddels de eerste gelden heeft kunnen 
vrijmaken, zodat het ARC met de uitwerking is gestart. Naar aanvullende 
middelen wordt momenteel nog gezocht. Het is te hopen dat het werk van 
geoloog Peter Vos van NITG, die ook bij de waarneming betrokken was, 
eveneens kan worden gefinancierd. 

TYTSJERKSTERAD1EL 

De terp en het middeleeuwse klooster te Bartlehiem 
Klaas Henstra 
In de zomer van 1999 is door leden van de Werkgroep Archeologie Streek
museum (WAS '94) archeologisch onderzoek uitgevoerd op de Oudland(s)-
terp van Bartlehiem. De oudste bewoning dateert uit de Late Ijzertijd. Rond 
1170 werd op deze terp het klooster Bethlehem gevestigd. Van het zuidelijke 
deel van de terp resteert een zogenaamde terpzooi. Ook nu weer kon worden 
vastgesteld dat terpzolen voor de archeologie van belang zijn en bescher
ming dienen te krijgen. Vooronderzoek door archeologisch adviesbureau 
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24. De dertiende-eeuwse muntfibula uit Bartlehiem. 

Foto Streekmuseum/VolkssterrenwachtBurgum te Burgum. 

RAAP toonde aan, dat op enkele plaatsen de terpzooi op circa 20 cm onder 
het maaiveld nog niet verstoord was. RAAP concludeerde: 'Op de Archeolo
gische Monumentenkaart van Fryslân is alleen het noordoostelijk deel van de 
terprest aangegeven als terrein met aanvullende cultuurhistorische beteke
nis. Een uitbreiding in westelijke en zuidelijke richting, met inbegrip van de 
vermoedelijke ligging van de singel, is wenselijk'. 

Behalve dat tijdens het onderzoek enige bodemsporen konden worden 
vastgelegd, leverde het onderzoek een schat van vondsten, bestaande uit aar
dewerk, bot, bouwmateriaal, glas, hout, turf, leer, metaal en munten. Meer
dere voorwerpen werden nog niet eerder in Nederland aangetroffen. Als voor
beeld noem ik een verguld zilveren muntfibula met een diameter van bijna 
twee centimeter (afbeelding 24). De munt, een dinar, is oorspronkelijk gesla
gen op naam van koning Urosh I van Servië (1243-1276).6' 

Een mogelijk achttiende-eeuwse kade te Burgum 
Klaas Henstra 
Bij bouwactiviteiten werd op het achtererf van het perceel Schoolstraat 2 een 
groot muurfragment (bestaande uit gele steentjes) aangetroffen. Het metsel
werk was aan de bovenzijde afgesloten met een rollaag. De lengte bedroeg 
(nog) 6,5 m en de breedte was circa 30 cm. De fundering bestond uit kleine 
paaltjes met daarop houten balken. De bovenzijde van de muur bevond zich 
op 80 cm onder het huidige maaiveld. Een datering is problematisch, maar 
zou voorlopig op de achttiende eeuw kunnen worden bepaald. Het muur
werk vormde een onderdeel van de kade van de voormalige Skipfeart, die in 
het midden van de twintigste eeuw is gedempt. 

Het mogelijk oudste middeleeuwse kerkhof van Hurdegaryp 
Klaas Henstra 
Door Meindert Schroor werden wij getipt over de mogelijke ligging van het 
oudste kerkhof van Hurdegaryp in De Warren nabij de Wijde Ee.62 Het terrein 
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bevindt zich met de kerk van het huidige Hurdegaryp (Rijksstraatweg) en zijn 
middeleeuwse voorganger aan de Zomerweg binnen één en dezelfde ontgin-
ningstrook. De bewoning binnen het oostelijke deel van het ontginningsge
bied van Hurdegaryp kon zich door de aanwezigheid van een zandonder-
grond handhaven. De bewoners aan de westelijke zijde, in welk gebied er 
sprake is van een veenondergrond, waren gedwongen in noordwestelijke 
richting te verhuizen. Deze ontdekking zou een verklaring kunnen vormen 
voor het feit, dat het dorpsgebied van Hurdegaryp in de Middeleeuwen zo 
dicht het bebouwde grondgebied van Burgum naderde. Een visuele inspectie 
van het terrein bij de Wijde Ee leverde vooralsnog geen bevestiging dat hier 
inderdaad sprake is van een oud kerkhof. Nader (boor) onderzoek op de aan
gewezen plek lijkt gewenst. 

Dertiende-eeuwse vondsten uit Hurdegaryp 
Klaas Henstra 
Bij grondwerkzaamheden in het uitbreidingsplan Hurdegaryp-zuid (eerste 
fase) zijn meerdere bodemsporen en artefacten gevonden. Interessant waren 
een zestal grote rechthoekig in het zand ingegraven kuilsporen, waarvan de 
grootste een lengte had van 4,40 m. De diepte varieerde van 30 tot 70 cm. De 
opvulling bestond uit veen en op enkele bolpotscherven na bevatten de kui
len geen archeologische vondsten. Alle kuilen zijn gedocumenteerd, maar 
tot nog toe is er geen bevredigende verklaring voor ontstaan en gebruik. 

Op het terrein werden daarnaast acht putten gevonden. Twee hiervan 
leverden bijzondere vondsten op. Uit put 1 kwamen twee gave kannen uit de 
dertiende eeuw: een grijze proto-steengoedkan en een kan van laat-middel-
eeuws gedraaid aardewerk (afbeelding 25). Tevens werd een beschadigde 
bolpot met spatelversiering gevonden. Daarnaast lagen in deze put nog een 
tweetal turven en enkele fragmenten bewerkt hout. 

25. Het dertiende-eeuwse aarde

werk uit Hurdegaryp. Foto Streek

museum/Volkssterrenwacht Bur

gum te Burgum. 

jrt^*™4 
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26. Het dertiende-eeuwse spaak-

wiel uit Hurdegaryp. Foto Streek

museum/Volkssterrenwacht Bur-

gum te Burgum. 

Op de bodem van put 6 lagen de resten van een wagenwiel (afbeelding 
26). De naaf (tuolle) heeft een hoogte van 34,5 cm en een doorsnede van 20,0 
cm. De wanddikte bedraagt 4,5 cm. De spaken hebben een lengte van 29,5 
cm. Van de velg waren nog twee grote delen aanwezig. Het langste stuk meet 
46 cm. Voorts bevonden zich in de put scherven van een imitatie-Pingsdorf 
tuitpot uit de twaalfde of de dertiende eeuw. Jonger materiaal ontbrak. Voor
lopig dateren wij het wiel aan de hand van stilistische kenmerken en het bij
liggende aardewerk derhalve op de dertiende eeuw. Het wiel is inmiddels ge
conserveerd bij ArcheoPlan in Delft. Directeur Paul Schuiten wees ons op 
een bijzonder detail. De spaken waren oorspronkelijk met een spie vastgezet 
in de naaf. Deze constructie was tot nog toe onbekend in de Nederlandse 
archeologie. 

Aangezien de plek niet ver verwijderd ligt van de eerdere middeleeuwse 
kerk aan de Zomerweg, zijn de bodemsporen in verband te brengen met de 
nederzetting die bij deze kerk hoorde. 

Een gouden munt uit de zevende eeuw uit Jistrum 
Klaas Henstra 
In de zomer van 1999 werd in Jistrum een bijzondere gouden munt gevon
den. Het betreft een triens of tremisse. Op de voorzijde bevindt zich een 
afbeelding van een Merovingische koning met het randschrift DORESTAT 
FIT (gemaakt in Dorestad). De keerzijde toont een gevoet kruis met naam van 
de muntmeester (MADELINUS). De munt is een zogenaamde Friese imitatie, 
waarvan het goudgehalte nog vrij hoog is. De datering ligt rond 650 of iets 
later. Onderzoek door het Koninklijk Penning Kabinet (Leiden) toonde aan 
dat voor een munt uit de bekende goudschat van Remmerden dezelfde stem
pel was gebruikt. 
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De middeleeuwse kerk van Suwâld 
Klaas Henstra 
Tijdens de verbouwing van de Hervormde kerk van Suwâld is - na verwijde
ring van de vloer - een middeleeuws tufstenen koorrestant te voorschijn geko
men. Nadat de muurbekleding was verwijderd, bleken ook de muren uit tuf
steen te bestaan. Hiermee kon worden aangetoond dat de kerk hier al in de 
twaalfde eeuw stond. Door middel van boringen werd duidelijk dat ter plaatse 
- al geruime tijd voor de bouw - een heuvel was opgeworpen. De voorganger 
van deze kerk bevond zich ooit 700 m westelijker (nu Monnikenweg 4). Ook 
deze kerk was gebouwd van tufsteen, zodat er sprake is van een vroege kerk-
verplaatsing.63 

Nadat de rest van de muurbekleding was verwijderd bleken zich op de 
noordelijke kerkmuur nog fresco's te bevinden. Deze bestonden uit lijnen van 
rode en gele oker, terwijl aan de bovenzijde in het midden van het schip een 
banderol of cartoucherand van rode oker zichtbaar werd. De fresco's dateren 
waarschijnlijk uit de dertiende of de veertiende eeuw en zijn - inmiddels goed 
beschermd - achter een nieuwe wandbekleding verdwenen.64 

De oudste middeleeuwse kerk van Suwâld 
Klaas Hens tra 
Onderzoek op het voormalig kerkterrein aan de Monnikenweg nr 4 toonde aan 
dat op dit perceel nog een 36-tal zware zwerfstenen (50-200 kg) aanwezig is, 
die deel hebben uitgemaakt van de fundering van de voormalige kerk.De kei
enfundering is al in 1910 ontdekt. In die tijd werd nog gesproken over 'het oud 
kerkhof'. Op drie meter ten noorden van de huidige boerderij werd een puin-
spoor aangeprikt. Dit spoor (mogelijk de fundering van de voormalige noord
muur) was over vele meters te volgen. Ook de koorafsluiting werd vastgelegd. 
In dit deel werd een proefputje gegraven van 20 bij 25 cm. Op 60 cm onder het 
maaiveld stootten wij op een pakket zwerf steentjes (diameter 4 à 10 cm). Deze 
paklaag had een dikte van 10 cm en bevond zich op een zandlaag. Uit dit 
proefputje verzamelden wij 43 zwerfsteentjes en twee fragmenten tufsteen. 

WESTSTELLINGWERF 

Laat-middeleeuwse ontginningssporen onder Oldelamer 
Hendrik de Jong 
Op verzoek van de provinciaal archeoloog en met medewerking van de gas- en 
oliemaatschappij Elf Petroland, werd de aanleg van een transportleiding tus
sen Oldelamer en De Blesse archeologisch en geologisch gevolgd. Onder 
Oldelamer werden sporen van een laat-middeleeuwse ontginning waargeno
men. In het traject kwamen nabij De Blesse vrij veel zwerfstenen tevoorschijn. 
Hier werd gelet op de aanwezigheid van bewerkt vuursteenmateriaal uit de 
Steentijd. Dit werd echter niet aangetroffen. 
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Zeventiende-eeuwse grafstenen uit Scherpenzeel 
Hendrik de Jong 
Tijdens de restauratie van de hervormde kerk van Scherpenzeel werd de 
houten vloer in zijn geheel verwijderd. Daarbij kwam een groot aantal voor 
het merendeel zeventiende-eeuwse kalkstenen grafstenen tevoorschijn. Op
merkelijk genoeg bleek vrijwel elk exemplaar van een huismerk te zijn voor
zien. De registratie van deze merken werd door leden van het Genealogysk 
Wurkferban verzorgd. In de kerk werden geen vondsten gedaan die op een 
mogelijke middeleeuwse voorganger zouden kunnen wijzen. Of het zou een 
groot stuk rode zandsteen moeten zijn, dat in één van de fundamenten van 
de huidige kerk was verwerkt. 

WÛNSERADIEL 

Middeleeuwse vondsten uit Kimswerd/Pingjum 
Johan Koning 
Tussen de resten van een platgeschoven huisterpje vond schrijver dezes een 
vroeg-middeleeuwse Domburg-fibula en een klein zilveren muntje dat onder 
Floris IVof FlorisVin Holland geslagen is (1222-1260; V Hengel C.15-16; de
terminatie Koninklijk Penningkabinet te Leiden). 

WYMBRITSERADIEL 

Middeleeuwse kogelpotscherven uit IJlst 
Hendrik de Jong 
Na overleg met de direct betrokkenen kon gedurende september en oktober 
enig onderzoek van een verkennend karakter worden verricht in de uit 1830 
daterende hervormde kerk aan de westzijde van het riviertje de Ee, waaraan 
IJlst volgens H. Halbertsma in de loop van de twaalfde eeuw zou zijn ont
staan.65 Hij kwam tot deze datering na onderzoek van de oudste ophogings
lagen langs de Ee. In de kerk werden na het verwijderen van de houten vloer 
een aantal boringen tot een diepte van drie meter verricht. Het beeld dat 
Halbertsma schetste kon worden bevestigd. In de aangebrachte kleilagen 
werden scherven van het bekende inheemse kogelpotaardewerk gevonden. 
Met elkaar werden 45 fragmenten verzameld, merendeels stammend uit de 
dertiende eeuw. Ook uit latere perioden werden diverse vondsten gedaan, 
waaronder een Zeelandia duit uit 1757, een cent uit 1902 en een fraai vinger
hoedje. De meest in het oog springende vondst was echter een deels in de klei-
bodem weggezakte en als fundering geïnterpreteerde constructie van rood-
gebakken kloostermoppen van het formaat 28 x 14 x 7,2 cm. Van de maar één 
steen brede fundatie was nog iets meer dan twee meter aanwezig. Opvallend 
was de ligging; vrijwel in het midden van de kerk. De herkomst van de ge
bruikte kloostermoppen is moeilijk te bepalen. Het lijkt uitgesloten dat ze 
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afkomstig zijn van de in 1824 gesloopte middeleeuwse Martinuskerk aan de 
overzijde van de Ee. Ze zullen evenmin afkomstig zijn van de in 1710 afge
broken forse Ylostins. 
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en Taalkunde 
171ste verslag, over 1999 

BESCHERMVROUWE H.M. KONINGIN BEATRIX 

In 1999 zette het Genootschap haar traditionele taken voort. Het verleende 
financiële steun bij de uitgave van een aan de 'Hofcultuur in Friesland' 
gewijd dubbelnummer van ItBeaken, uitgave van de Fryske Akademy, voorts 
aan de Stichting Centrum Historische Instellingen voor de heruitgave van 
Frieslands Oudheid, het proefschrift van nu wijlen dr. H. Halbertsma, en aan 
het Fries Museum te Leeuwarden voor de uitgave van een wetenschappelijke 
publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling 'Koningen van de Noord
zee, 250 tot 850 na Chr.', welke behalve in Leeuwarden ook in vier andere lan
den te zien zal zijn. 

Met dankbaarheid memoreert het Genootschap het aan haar door Me
vrouw L.H.A. Klaasesz-De Bruijne te Voorburg gemaakte legaat. 

In het jaarverslag over 1998 werd meegedeeld dat het in de bedoeling ligt 
ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het Genootschap in 2002 een 
publicatie het licht te doen zien gewijd aan de geschiedenis van het Ge
nootschap tot 1969/1970. De definitieve opdracht hiertoe werd uitgewerkt 
en verstrekt aan de heer drs. G.T. Jensma te Sauwerd. Eveneens in 2002 zal 
verschijnen het in het kader van het Stinsenproject samen te stellen boek. 
Het Genootschap zal in de kosten daarvan substantieel bijdragen en mocht -
het zij hier gaarne opgemerkt - de steun verwerven van een aantal instellin
gen en fondsen waardoor de financiering van dit project en de uitgave van 
het boek verzekerd is. Drs. RN. Noomen, verbonden aan de Fryske Akademy, 
zal een en ander uitvoeren. 

Van het kwartaalblad Fryslân mocht inmiddels de vijfde jaargang ver
schijnen. De redactie, met drs. M. Schroor als eindredacteur, wist wederom 
een zeer gevarieerde inhoud te presenteren. 

Het bestuur kwam in 1999 vijfmaal in vergadering bijeen, te weten op 16 
februari, 8 april, 5 juli, 23 september en 18 november. De algemene vergade
ring vond plaats op 20 april. Aanwezig waren 22 leden waaronder het voltal
lige bestuur, en de heer Van Krimpen, directeur van het Fries Museum. In het 
bestuur traden in 1999 geen mutaties op. 
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Per 31 december 1999 was de samenstelling van het bestuur: 
Mr. B. van Haersma Buma, Leeuwarden (definitief aftredend 2001), voorzitter 
Drs. O.D.J. Roemeling, Hurdegaryp (definitief aftredend 2000), secretaris 
Drs. J. Woudstra, Engelum (definitief aftredend 2001), penningmeester 
Drs. G.I.W. Dragt, Grijpskerk (periodiek aftredend 2000) 
Dr. J. Frieswijk, Beetsterzwaag (periodiek aftredend 2001) 
Dr. Y. Kuiper, Leeuwarden (definitief aftredend 2002) 
Drs. E. Makkes van der Deijl-Stam, Goutum (periodiek aftredend 2001) 
Drs. R.L.R Mulder-Radetzky, Leeuwarden (periodiek aftredend 2001) 
Drs. S. van derWoude, Leeuwarden (periodiek aftredend 2002) 

Het in samenwerking met de Fryske Akademy uitgegeven jaarboek De Vrije 
Fries (deel 79) omvatte 236 pagina's. De redactie bestond uit de heren dr. W. 
Bergsma, dr. D. Jansen, drs. G.T. Jensma, dr. G.J. de Langen en drs. H. Span-
ninga. 

In 1999 organiseerde het Genootschap wederom enkele lezingen en een stu
diedag. Op 19 januari werd een lezing 'Bloemen, bloemstillevens en tuinen 
in Nederland en België, 1850-1940' gehouden door mevrouw drs. M. Stoter, 
conservator van het Fries Museum, naar aanleiding van de gelijknamige ten
toonstelling in dit museum. 
Over hetzelfde onderwerp hield de samenstelster van genoemde expositie, 
mevrouw drs. M. de Haan, wetenschappelijk medewerker van het Prenten
kabinet van het Museum Boijmans-Van Beuningen te Rotterdam eveneens 
een voordracht, en wel op 27 januari. 
Zoals gebruikelijk werd na de jaarvergadering op 20 april een lezing gehou
den, ditmaal door de heer dr. W. Bergsma, wetenschappelijk medewerker 
Nieuwe Geschiedenis aan de Fryske Akademy, over het onderwerp 'Calvinis
ten en neutralisten in Friesland omstreeks 1600'. 

Tenslotte werd in samenwerking met het Fries Museum op 6 november een 
studiedag georganiseerd met als titel 'Nanne Ottema: een verzamelaar aan 
het werk', gehouden in het Princessehof te Leeuwarden waar de collectie van 
deze Leeuwarder notaris nog steeds te zien is. Bijdragen werden verzorgd 
door prof.dr. H. van Veen, drs. J.D. van Dam, de heer en mevrouw Wassing, 
drs. G. Elzinga en de heer S. ten Hoeve. 

De excursie werd dit jaar gehouden naar Sleeswijk-Holstein. Ook nu nam 
weer een behoorlijk aantal leden daaraan deel. De leiding van de excursie 
berustte bij de heer G. Elzinga en zijn echtgenote en de heer drs. J.G. Raven. 
Laatstgenoemde trad af als lid van de Excursiecommissie. De daardoor ont
stane vacature kon worden vervuld door toetreding van mevrouw W. Jonker-
Doornburg. 
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Tot het Genootschap traden 105 (1998: 116) personen toe. Door overlijden 
ontvielen het Genootschap 25 (1998: 33) leden en moesten om andere rede
nen 65 (1998: 85) personen worden uitgeschreven. Per 31 december 1999 
heeft het Genootschap aldus 1 erelid en 1822 leden. 

Als nieuw lid konden worden ingeschreven: 
Ir. T.J.C.M. Albers, Leeuwarden; mw. A.E. Bakker, Leeuwarden; W. Balt, Gro
ningen; E. van der Beek, Leeuwarden; Bibliotheek Dongeradeel, Dokkum; J. 
Bilker, Schalkhaar; mw. mr. M.L. Blackstone, lelsum; B.HJ. te Boekhorst, 
Anjum; prof.dr. J. de Boer, Eefde; M. de Boer, Boazum; G. de Boer, Heerde; J. 
de Boer, Hurdegaryp; R. de Boer-Strikwerda, Sneek; L.W. Bogert, Krimpen 
aan de IJssel; A. Booij, Sneek; J. Born, Berltsum; mr. A.G. Bosch, Leeuwarden; 
L.H. Bosch, Oosterwolde; G. Buising, Leeuwarden; H. Buter, Uitwellingerga; 
A.A. Buwalda, Schettens; mw. H. Dam-Van der Velde, Heerenveen; mw. J.E 
Dantuma, Groningen; A.M. Draaisma, Heerenveen; H. Drijfhout, Etten-Leur; 
drs. E. Duintjer Tebbens, Leeuwarden; mw. E.T. Dijkstra, Rhenen; R.K. Ele-
veld, Leeuwarden; W.A. van Es, Opende; K. Faber, Noordeinde; H.G. Fekkes, 
Leidschendam; mw. G.T.M. Ganzeboom, Leeuwarden; mw. C. Gemser, 
Buitenpost; mw. M. Goinga-van der Mey, Leeuwarden; J. Haagsma, lutrijp; 
F.S.L. Haan, Leeuwarden; prof.mr. P. de Haan, Drachten; J. Hiemstra, Sneek; 
drs. S.T. Hiemstra, Drachten; mw. A. Hiemstra-Timmenga, Heerenveen; mw. 
I. Hoepman-Koopmans, Leeuwarden; mw. T. Hoitsma-Piersma, Leeuwarden; 
S. Homminga, Heerenveen; drs. HJ. Hijmersma, Sint-Michielsgestel; mw. ds. 
H.M. lansen, Leeuwarden; S.W. lansons, Buitenpost; R. de long, Agassiz/ 
Canada; M. de long, Workum; A.P. de Jong, Leiden; R.J. de Jong, Sneek; J. de 
Jong-Kiewiet, Leeuwarden; H. Jongsma, Sneek; ir. J.H. Kingma, Driebergen; 
N. Kingma, Dalfsen; A.A. Kraus, Hallum; A.B. Kraus, Zwanenburg; H. van der 
Krieke, Menaldum; mw. M.A.P. Lapidaire, IJsbrechtum; mw. J. Lettinga-
Winsemius, Zwolle; B.R. van der Leij, Drachten; K.J. Lugtenborg, Leeuwar
den; J.F. van der Meulen, Leeuwarden; Tj. Mulder, Veldhoven; T. Oenema, 
Hengelo; T.A. Oosterhof, Engwierum; A.A. Otter, Scharnegoutum; R. Ozinga, 
Amsterdam; W. Pathuis, Leeuwarden; T. Perger, Leeuwarden; Chr. Pieper, 
Grou; B. Posthuma, Harlingen; L. Postma, Buitenpost; Sj. Quarré, Menaldum; 
mw. G.B. Rasterhof-Tinga, Sneek; E.G. Reidinga, Leeuwarden; F.M. Ringnal-
da, Joure; mw. E.W. Roelofs, Rotterdam; S.P. Roodbergen, Akkrum; P.J. Rut-
gers, Lies\Terschelling; R. Schroor, Leeuwarden; H. Schurer, Oosterwolde; K. 
Sikkema, Beetsterzwaag; S.J.S. Smit, Amsterdam; J.A. Snaaijer, Driesum; 
Stichting Aid Makkum, Makkum; D. Streumer, Rotterdam; S.J. Swierstra, 
Franeker; W. Sybesma, Driebergen; J. Terpstra, Buitenpost; G.R. Terwisscha 
van Scheltinga, Harlingen; L. Tiesinga, Oosterwolde; F. Tuinstra, Zoetermeer; 
T. Veenstra, Burgum; NA.Verwey, Suameer, G.E. de Vries, Groningen; mw. G. 
de Vries, Leeuwarden; mw. J.P. de Vries-Smid, Workum; J.E. van der Wal, Blija; 
J.G. Wilman, Engwierum; G. Wilma, Heerenveen; mr. D.H. de Witte, Leiden; 
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G. Wolters, Frankrijk; K.S. van der Weide, Kimswert; G. Zandberg, Leeuwar
den; G. Zwier, Franeker. 

De administratie van het Genootschap werd ook dit jaar verzorgd door 
mevrouw H.B. Dekkinga. 
Voor de steun en belangstelling die in dit jaar van vele kanten werd onder
vonden is het bestuur zeer erkentelijk. 

De secretaris, 
O.D.J. Roemeling 

Cs%^> 



281 

Personalia auteurs 

Drs. M.H.H. Engels (1948) studeerde Duits te Nijmegen (doet. ex. 1973), we
tenschappelijk medewerker en conservator handschriften en oude drukken 
Provinciale Bibliotheek van Friesland, publiceerde over raadsheer en curator 
Johannes Saeckma, over de bibliotheek van de Franeker universiteit en over 
andere collecties in de PB. 

Dr. Herre Halbertsma (1920-1998) was als archeoloog en oudheidkundige 
verbonden aan de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te 
Amersfoort. Postuum verscheen onlangs Frieslands Oudheid, een bewerkte 
heruitgave van zijn dissertatie uit 1982. 

Drs. Onno Hellinga (1960) studearre skiednis oan de Rijksuniversiteit Gro
ningen, wie yn tsjinst by it Ryksargyf te Ljouwert, wurket oan in stúdzje oer 
Hessel Aysma, de léste President fan it Hof fan Fryslân, en is no wittenskiplik 
meiwurker fan de fakgroep Letterkunde, Skiednis en Nammekunde fan de 
Fryske Akademy. 

Dr. Derk Jansen was docent theologie aan de Noordelijke Leergangen te 
Leeuwarden, is momenteel redacteur van het Documentatieblad voor de Ne
derlandse Kerkgeschiedenis na 1800 en redactiesecretaris van De Vrije Fries. 
Promoveerde op een studie over het spiritisme en de Groninger richting 
(1994). Publiceert op kerk- en cultuurhistorisch gebied. 

Goffe Jensma (1956) is historicus en publiceerde o.a. over Friese geschiedenis. 

Huub Mous (1947) is kunsthistoricus en publicist. Werkzaam als consulent 
beeldende kunst bij de stichting Keunstwurk te Leeuwarden. 

Meindert Schroor (1955) is sociaal geograaf en historicus en werkzaam bij 
zijn eigen geografisch adviesbureau Varenius te Leeuwarden. Hij publiceerde 
o.a. veel over historische demografie. 

Dr. Ernst Taayke (1952) promoveerde in 1996 op een studie naar de inheem
se keramiek in Noord-Nederland (600 v.C-300 n.C.) en werkte tot voor kort 
als post-doc bij de VU in Amsterdam. 
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