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Redactioneel
Volgend jaar zal het Fries Genootschap zijn 175-jarig bestaan vieren. Dit jaar al
laat dit zijn sporen na in het oudste door het Genootschap uitgegeven blad: De
Vrije Fries. De redactie heeft namelijk het plan opgevat - en is inmiddels ook druk
bezig dat ten uitvoer te brengen - om in het volgend jaar met een dubbeldik jubileumnummer te komen, waarin de geschiedenis van het Fries Genootschap en
het culturele leven in Friesland centraal zullen staan.
Onder andere doordat al energie is gestoken in de voorbereiding van dat nummer, is het voorliggende minder omvangrijk dan men van deze redactie misschien
gewend is. Aan de hand van een voorbeeld, namelijk dat van de familie Sminia,
onderzoekt Spanninga de mogelijkheden tot sociale mobiliteit in de zeventiendeeeuwse Friese samenleving. Van Sluis gaat in zijn bijdrage verder op een thema
dat hij eerder, ook in De Vrije Fries, onderzocht. Eveneens op grond van een casus
vecht hij de vanzelfsprekendheid aan van het verband dat (kerkhistorici doorgaans leggen tussen richtingen- en schoolstrijd (uit de jaren zestig van de negentiende eeuw) en de Doleantie (uit de jaren tachtig).
De in het vorige nummer van ons jaarboek opgenomen bijdrage van Meindert
Schroor over 'Het Friese genoom' - een historische kritiek op door genetici van de
RU Groningen uitgevoerd onderzoek - heeft vorig jaar veel stof doen opwaaien.
Bijna alle landelijke kranten berichtten over de controverse tussen genetici en historici. In deze aflevering dient een van deze genetici, namelijk Gerard te Meerman, Schroor van repliek. Een medestander vond Te Meerman in de taalkundige
Arjen Versloot, die op grond van taalkundige argumenten eerder de zijde van Te
Meerman dan die van Schroor kiest.
Om voor het volgende nummer de handen vrij te hebben is de rubriek 'Kritiek
en Terugblik' deze keer extra gevuld. De verschijning van drie voor de geschiedschrijving van Friesland belangrijke boeken - het eerste boek over de veelbesproken opgraving te Wijnaldum, vervolgens een geschiedenis van Friesland van 1750
tot heden en een geschiedenis van Leeuwarden - is voor de hoogleraren Duyvendak en Van Es reden tot een beschouwing van deze boeken en van de vakgebieden
waarin ze thuishoren. Ook in deze rubriek is opgenomen een in memoriam van
de invloedrijke historicus van Friese komaf E.H. Waterbolk, die in augustus 2000
overleed. Tenslotte is zoals gebruikelijk in de archeologische kroniek een beredeneerd overzicht opgenomen van archeologische vondsten in Friesland.
De redactie is in het afgelopen jaar ook begonnen met terug te kijken. De uitkomst vindt u bij gesloten in dezelfde envelop waarin ook deze De Vrije Fries is verstuurd, namelijk een door onze mederedacteur Hotso Spanninga samengesteld
register op alle verschenen jaargangen van ons tijdschrift. Dat het nog lang moge
voortbestaan.
De redactie
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Kapitaal en fortuin
Hessel van Sminia (1588-1670) en de opkomst van
zijn familie
HOTSO SPANNINGA

Inleiding
De Friese familie Van Sminia werd in 1816 door koning Willem I in de adelstand verheven en sinds die tijd zal vanzelfsprekend niemand meer hebben
ontkend dat ze tot de provinciale en nationale elite behoorde. Die vanzelfsprekendheid heeft echter niet altijd bestaan en is - vergelijkenderwijs - zelfs
in zeer korte tijd tot stand gekomen. Ze vindt haar oorsprong aan het begin
van de zeventiende eeuw bij een betrekkelijk eenvoudige boerenzoon uit Ferwerd: Hessel (van) Sminia (1588-1670). Hij zette de beslissende stap omhoog
en wegens deze belangrijke rol duidde zijn nageslacht hem steeds aan als
'pake' Sminia en eerde hem zo als stichter van de 'dynastie'.1
Sociale mobiliteit kan men 'meten' met verschillende maten. In de literatuur wordt soms wel gesproken over verschillende vormen van kapitaal en
kapitaalverwerving.2 Het is een mooie metafoor, waarin zich ook de familiegeschiedenis van de Sminia's laat beschrijven. Hun sociale mobiliteit hield in
dat ze op allerlei terrein nieuw kapitaal verwierven. Economisch gezien bijvoorbeeld waren de zestien stemdragende plaatsen in Friesland die ze in 1640
bezaten in 1788 uitgegroeid tot het imposante aantal van maar liefst 281
boerderijen en hornlegers, waaronder in laatstgenoemd jaar 3142 hectare
werd gebruikt.3 Ergens onderweg, in 1697, werd Hobbe Baerdt van Sminia
met een vermogen van 450.000 gulden geregistreerd als de op één na rijkste
man van Friesland.4 Gelijk op met deze bezitsvermeerdering ging de verwerving van politiek kapitaal. De macht van de Sminia's was gebaseerd op hun
bezit van genoemde stemdragende plaatsen. In de tweede helft van de achttiende eeuw hadden zij in twee van de dertig grietenijen, Tietjerksteradeel en
Hennaarderadeel, een stemmenmonopolie en konden ze in feite de grietman
en de volmachten ten Landdage van de grietenij kiezen. De grietman, voor
het leven benoemd, was de sleutelfiguur bij uitstek in de Friese politiek, juist
ook omdat hij doorgaans de grietenij op de Landdag, de Friese statenvergadering, als volmacht vertegenwoordigde. Het hoeft ons, gezien deze solide
machtsbasis, niet te verwonderen dat door de generaties heen vele mannelijke Sminia's hoge ambten vervulden. Ze brachten het niet alleen tot grietman,
maar fungeerden ook als raadheren in het Hof van Friesland, als landssecretaris of als door de stadhouder benoemd premier in één van de Friese steden.3
Ook in sociaal opzicht kan men de stijging van een familie in kaart brengen,
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namelijk door te kijken naar de huwelijken die de afzonderlijke leden aangingen. Ook hier zien we het succes van de familie weerspiegeld; verschillende
familieleden trouwden een adellijke partner.6
Opwaartse mobiliteit was in vroeger eeuwen uitzonderlijker dan tegenwoordig en dit familiaire succesverhaal vraagt dan ook om een verklaring, te
meer daar Hessel van Sminia eigenlijk in één generatie de beslissende stap
omhoog wist te zetten. Hessel was geboren in 1588, dus acht jaar na het uitbreken van de Opstand tegen het landsheerlijk gezag. Bestuurlijk-politiek was
het gevolg van die omwenteling, dat de grietmannen niet langer werden
benoemd door de landsheer, maar dat hun machtsbasis voortaan lag in de
grietenijen, waar zij voor het leven door de eigenaars van de stemhebbende
plaatsen gekozen werden. Indien men nu - door stemhebbende plaatsen
(boerderijen) te kopen - maar genoeg stemmen in een bepaalde grietenij had,
kon men zich tot grietman laten kiezen en zo toegang verkrijgen tot de provinciale politieke lichamen waar de lucratieve ambten werden verdeeld. Door
de opkomst van de steden alsook van calvinistische burgers of eigenerfden
was de spoeling echter dun en waren de kansen om als homo novus naar dit
provinciale niveau door te stoten uiterst gering. De voorname families slaagden er langzamerhand in om in vele grietenijen het stemrecht te monopoliseren en ze wensten dit vervolgens natuurlijk niet meer af te staan, maar vererfden het samen met hun bezittingen binnen hun families, die we dus ook
kunnen bestempelen als heuse grietmandynastieën.7 Zo kwam een proces
van oligarchisering op gang waarbij de grietmannenelite zich steeds meer
naar onderen afsloot.8
Voor buitenstaanders werd het steeds moeilijker tot deze groep door te
dringen. Vanouds stonden daartoe slechts twee (schaarse) mogelijkheden
open. Men kon een huwelijk aangaan met een grietmansdochter zonder
broers, of men kon ook proberen systematisch stemmen op te kopen in een
grietenij die nog niet was gemonopoliseerd. Hoewel Hessel van Sminia leefde
in een periode waarin dit proces nog niet geheel was voltooid en er voor
nieuwkomers nog enigszins betere mogelijkheden bestonden om zich
omhoog te werken, blijft het opmerkelijk dat hij en zijn kinderen er in slaagden om omstreeks het midden van de zeventiende eeuw toch van die grietmannenelite deel uit te gaan maken. Hij hanteerde daarbij niet de bovengenoemde geijkte methodes. Weliswaar trad hij maar liefst drie keer in het
huwelijk, maar geen van deze keren was een grietmansdochter de wederpartij, laat staan eentje zonder broers of zusters. Evenmin kocht Van Sminia op
grote schaal stemdragend land om zich in de een of andere grietenij een
machtsbasis te verschaffen.
Al met al roept deze geschiedenis zo meer vragen op dan die naar de stijging van deze familie alleen. Door systematisch het verwerven van economisch, politiek en sociaal kapitaal te beschrijven, zullen we in dit artikel allereerst nagaan op welke wijze de Sminia's toch de maatschappelijke top wisten
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te bereiken. We letten daarbij achtereenvolgens op Hessels familieachtergrond, zijn huwelijken, financiën, politieke activiteiten en levensstijl. Vervolgens zullen we ook de overdracht van dit kapitaal op zijn kinderen in de
beschouwing betrekken, voorzover dit nog plaatsvond tijdens het leven van
Hessel van Sminia. Juist doordat de maatschappelijke stijging van de Sminia's,
tenminste gemeten naar het tempo waarin ze plaatsvond, niet representatief
was voor allerlei andere families, roept ze wezenlijke vragen op over het verschijnsel van sociale mobiliteit in het algemeen. Ook die zullen we proberen te
formuleren en zo mogelijk te beantwoorden. Overigens beschikken we voor
deze uitzonderlijke geschiedenis over een even buitengewone bron, namelijk
een aantekeningen- en rekenboek van Hessel van Sminia. Deze bron maakt het
mogelijk om de ontwikkeling van zijn vermogenspositie nauwkeurig in kaart te
brengen en het vormt dan ook de 'harde' ruggengraat van dit artikel.9
Eigenerfde boeren te Ferwerd
Hessel van Sminia stamde uit een familie van eigenerfde boeren uit Ferwerd,
waar (Groot) Sminia state, de oude familieboerderij direct achter de zeedijk,
nog eeuwenlang in bezit van de familie Sminia zou blijven.10 Reeds in 1488
komt een zekere Mennolt Smeynge, mogelijk een overgrootvader van Hessel,
als grondbezitter in Ferwerd voor.11 Toen in 1540 het register van de aanbreng
herzien werd, gaf'Jeth Gerrijts huijsvrouw toe Sminghie' in eigen persoon op
dat zij 21 pondematen en 12 gras gebruikte en in eigendom had, en nog 9
pondematen en 7 gras elders (een gras bestond uit weiland, hier waarschijnlijk buitendijks gelegen, waar in de zomer 12 koeien konden grazen, circa 1,5
pondemaat).12 Dit was aanmerkelijk kleiner dan de oudere boerderijen meer
landinwaarts op het dorpsgebied; states als Ongha, Albada, Herjuwsma,
Camminga en de twee boerderijen van Ter Sted waren twee tot vier keer zo
groot.13 Tien jaar later, in 1550, verkochten Jeth en haar man, dan aangeduid
als 'Gerrijt Nannezoen ende Jeth Mennoltsdochter', wonende te Ferwerd 'thoe
Smijnge', voor zestig goudgulden een rente van vier goudgulden 'in ende wt
alle onse gueden'.14 Jeth Mennoltsdochter was eerder getrouwd geweest en
had uit dit huwelijk een zoon, Frans Hillebrantsz, die in 1555 boer op 'Sminge
saté' was. Frans Sminije of Smyngie (hij leefde tot 1581) is driemaal getrouwd
geweest: met Jetz Hoijtsema, met Anna Gabbedochter15 en met Jusck, Jeesck
of Jeske, dochter van Sierck Scheltesz Aesterfal en Jel van Donia uit Menaldum.16 Uit het huwelijk met Anna Gabbedochter had hij een kind, Teet of
Tiedt, die trouwde met Abbe Saepesz Roersma te Ee17, en uit het derde en
laatste huwelijk werd Jette of Jetze geboren, de vader van Hessel van Sminia.18
Omstreeks 1574 kwamen Frans en Jeesck waarschijnlijk in financiële problemen, die wellicht veroorzaakt of verergerd waren door de plundertochten
die de watergeuzen vanuit zee hadden ondernomen; de saté lag immers
direct achter de zeedijk.19 In genoemd jaar verlieten zij 'Smenge zaete en lan-
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den' en verhuurden het voor een periode van negen jaar voor 35 stuivers per
pondemaat; de 'huijsingen' werden voor 1050 goudgulden verkocht aan de
huurders, met inbegrip van roerende goederen als 'keespresse', 'karnwronge',
'backtrogge', 'gansen, eynen ende duiwen'. Het echtpaar ging in de kerkeburen van Ferwerd wonen, waar ze in 1576 voor 160 goudgulden enkele huizen
met vier koegangen land kochten. Na deze verhuizing, die bepaald niet statusverhogend zal zijn geweest, werd Frans Sminye in de personele impositie
van 1578 aangeslagen voor drie carolusgulden, zo ongeveer het tarief voor
gewone eigenerfde boeren, dat ook gold voor negen van zijn dorpsgenoten. 20
In 1581 kwam Frans Hillebrantsz te overlijden.21 Erfgenamen waren zijn
zoon Jetze (in 1582 nog Jette Fransz genoemd) en zijn kleinkind Tiede Abbez,
geboren uit het huwelijk van Tiedt en Abbe Saepesz Roersma, die als weeskind terzijde werd gestaan door een voogd. Doch Frans' weduwe Eesck Syrcxd
claimde rechtens het door haar in het huwelijk ingebrachte, te meer omdat de
'merckelijcke schulden', die Frans al vóór hun trouwen had, tijdens hun
huwelijk waren afgelost. Bovendien had zij in 1573 een som gelds geërfd van
wijlen haar broer Feycke Syrcxz, en ook dat bedrag moest nu aan haar gerestitueerd worden. Toen de beide erfgenamen het niet eens konden worden met
Eesck, onderwierpen zij zich aan de uitspraak van twee zoen- of baarlieden.
Op 13 juni 1582 bepaalden deze arbiters dat Eesck uit de nalatenschap hon-

Fragment-genealogie Sminia
Mennolt Smeynge
XNN
Jeth Mennoltsd. (Jeth Gerrijts huijsvrouw)
XHillebrantN.
j
X Gerrijt (Geert) Nannez.
Frans Hillebrantsz (Frans Sminije/Smyngie)
X Jetz Hoijtsema
XAnnaGabbedr.
!
X Jeesck (Jusck, Jeske) Siercksd. Aesterfal
Teet (Tiedt)
X Abbe Saepesz Roersma
Tiede Abbez
:

Jetze (Jette) Sminia
X Jel Aysma
Hessel Sminia
X Fock Buma
;
XWyts Hoppers
-:
;
X Aefke Jeltinga

Fockje
X Frederick van Hillema
X Philip Ernst Vegilin van Claerbergen
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derd goudgulden kreeg als compensatie voor de 'hundert ende veertich loodt'
aan zilverwerk, die zij ten huwelijk had aangebracht. De erfenis van haar
broer, zoals die door wijlen haar man 'opgeboert ende ontfangen' was, moest,
voor zover dat met 'deuchdelicke documenten' gestaafd kon worden, in haar
geheel aan haar worden uitgekeerd.22 Er waren echter in de eerste plaats oude
schulden te verdelen. Een dag na de zoen werd een regeling getroffen
betreffende de 1020 goudgulden aan sterfhuisschulden. Jeesck nam de helft
voor haar rekening en Jetze en Tiede elk een kwart.23
Ondanks de nagelaten schulden en de erfeniskwestie zag de familie in
1583, toen de huurtermijn van Sminia saté was afgelopen, kans om op de
voorouderlijke boerderij terug te keren. Het woonhuis, 'soe cleynhuys als
groothuys, melckencamer ende allen annexen', werd van de huurboer op
taxatie overgenomen voor 774 goudgulden en 14 stuivers, waarna Jeesck
Syrcxdr. en haar stiefzoon Jetze Fransz Sminija, die pas getrouwd was met Jel
van Aysma, er opnieuw hun intrek namen. Drie jaar later kwam Jetze Fransz
Sminije (hij tekende als 'Jetze Sminnia') tot een vergelijk met zijn moeder
Jeesk Sijercxdochter betreffende de roerende goederen op de saté. Jeesk droeg
alle 'linwerck, tinwerck, bedden ende deeckens, keetelen, potten ende pannen, waghen, ploegh, eijde ende generalicken alle mobile goederen' over aan
haar stiefzoon; alleen 'het best bed met zijn toebehoor' hield zij voor zichzelf.
Jetze betaalde haar hiervoor 200 goudgulden, maar behield dit geld onder
zich, om Jeesk bij wijze van rente kost en inwoning te verschaffen.24
De bruiloft van Jetze Fransz en Jel Aysma zal in 1582 of 1583 hebben
plaatsgevonden. Achteraf bekeken vormde dit huwelijk voor de familie Sminia een belangrijke stap omhoog op de maatschappelijke ladder. Jel was een
dochter van Hessel Aysma en Wybrich Buma of Buwema, beide uit Dijksterhuizen, een buurt onder Beetgum ten oosten van Beetgumermolen, waar
Aysma state en Buma state bijna tegenover elkaar lagen.25 De Aysma's en
Buma's betaalden in de personele impositie geen drie carolusgulden, zoals
Jetze Sminia, maar zes (edelen betaalden twaalf carolusgulden).26 Hiermee
wordt sprekend tot uitdrukking gebracht dat beide families behoorden tot de
toen nog grote middengroep van grote eigenerfden of kleine hoofdelingen.
Kort na zijn huwelijk met Jel Aysma verklaarde Jetze Sminia op 5 mei 1587
ten overstaan van Taecke Alua, Sibolt Aysma (een oom van Jel) en een notaris
dat zijn huisvrouw (wiens beide ouders al overleden waren) 2361 goudgulden
ten huwelijk had aangebracht, deels in baar geld (779 goudgulden en 21 stuivers) en deels door de verkoop van haar erfdeel in onder meer Aysma state (in
totaal 28 pondematen) aan haar broer Hotthye van Aysma en diens vrouw
Lolck van Aysma.27 Hoewel Jetze deze ongebruikelijke verklaring 'geerne ende
vrijwillich' aflegde, gebeurde het wellicht op instigatie van de familie Aysma,
teneinde verdere aanspraken van deze relatieve buitenstaander op het erfdeel van Jel Aysma te voorkomen.28 Sindsdien hebben Jetze en zijn vrouw Jel
niettemin innige financiëje contacten onderhouden met hun verwanten uit
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de families Aysma en Buraa. Blijkens Sminia's rekenboek (dat nog ter sprake
komt) verhielpen zij eikaars tijdelijke gebrek aan contant geld door geregeld
over en weer kleine en grotere bedragen te lenen. Opvallend en wellicht typerend is dat alleen met bloedverwanten van Jel Aysma financiële transacties
werden afgesloten; mogelijke bloedverwanten van Jetze Sminia zelf komen in
het rekenboek niet voor.29 Hessel, het enige kind van Jetze en Jel, kwam in
1588 ter wereld en werd vernoemd naar zijn grootvader van moederskant.
Huwelijken
In 1608 vertrok de twintigjarige Hessel Sminia naar Frankrijk, wellicht om er
te studeren. Vier jaar later maakte hij nog een 'voiage' of 'peregrinatie' naar
Engeland.30 Hij was toen al verloofd met Fock (van) Buma uit Akkrum, een
meisje uit een geslacht van grote eigenerfden of kleine hoofdelingen. De bruiloft vond waarschijnlijk plaats in november 1614.31 Bij het tot stand komen
van deze echtverbintenis hebben de Aysma's, zijn verwanten van moederskant, waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld, in elk geval in financieel
opzicht. Zo leende hij van 'mijn cousyn den secretaris Aysma'32 in 1611 'tot
mijn troupenning' 200 carolusgulden om een vijftal ringen te kunnen kopen
en later dat jaar nog eens 402 carolusgulden, eveneens 'tot een troupennich'.
Ook van 'mijn moye Lolck Aysma'33 leende hij in genoemd jaar geld. Dat Hessel op dit belangrijke moment in z'n leven juist door familieleden van zijn
moeder geholpen werd ligt wel voor de hand: zijn vader was immers boven
z'n stand getrouwd en van mogelijke verwanten van vaderskant had hij in
financieel opzicht minder te verwachten dan van de familie van zijn moeder;
bovendien was destijds verwantschap van moederszijde in het algemeen nog
even belangrijk als die van vaderszijde.
Dat Hessel na zijn huwelijk niet in de voetsporen van zijn vader trad, was
even natuurlijk als vanzelfsprekend. Hij verliet de ouderlijke boerderij in Ferwerd en vestigde zich in Akkrum, de woonplaats van zijn bruid, waar hij tot
aan zijn dood in 1670 op Andringa state - later Sminia state genoemd - zou
blijven wonen. Vestiging in Akkrum bood deze ambitieuze boerenzoon blijkbaar betere vooruitzichten dan hij zou hebben gehad wanneer hij eigenerfd
boer in Ferwerd was geworden. Zijn schoonvader Popcke (van) Buma was
oorspronkelijk uit de noordelijke Wouden afkomstig34 en had zich gevestigd
in Akkrum, de woonplaats van zijn vrouw Aeth van Andringa; Hessel volgde in
dit opzicht dus zijn voorbeeld. Popcke werd 'heerschap te Akkrum' genoemd,
gold als edelman35 en was welgesteld, niet alleen vanwege zijn eigen grondbezit in Kollumerland en Achtkarspelen, maar ook door de bezittingen van zijn
vrouw in Utingeradeel, waaronder een groot aantal erfpachten in Akkrum.
Hessels schoonmoeder Aeth was een telg uit het adellijke36 geslacht Andringa,
dat reeds lang een vooraanstaande rol in Akkrum en omgeving had gespeeld.
Fock had een broer en een zuster: Geel, die trouwde met Poppe van Roorda,
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en Wyger, die op Tadema state in Oudwoude ging wonen, waar zijn vrouw
Wyts Tadema vandaan kwam.37 Fock Buma overleed echter reeds op 25
augustus 1615, na een dochtertje, Fockje, te hebben gebaard.
Negen jaar na het overlijden van Fock hertrouwde Hessel van Sminia met
Wythie of Wyts (van) Hoppers. Volgens aantekening in zijn rekenboek gaven
zij elkaar in het bijzijn van haar moeder het jawoord op 24 oktober 1623, 'op
een vrijdach ontrent acht uren inden avont'. Het jaar daarop, de vrijdag voor
Pasen, vond de bruiloft plaats, waarvoor meer dan 600 carolusgulden werd
uitgegeven. Wyts kreeg van haar bruidegom voor 405 carolusgulden aan sieraden, waaronder een paar met diamanten versierde gouden braseletten van
136 gulden, een bijbeltje met zilveren beslag voor 12 gulden en 10 stuivers en
een paar handschoenen van 12 gulden. De bruid was één van de vijf kinderen
van Jochem Hoppers (†1604) en Fedt Wiarda. Jochem, een oomzegger van de
beroemde rechtsgeleerde Joachim Hoppers, was secretaris van Wymbritseradeel, volmacht ter statenvergadering en curator van de Franeker hogeschool.
Zijn zoon Bocke Hoppers, een broer van Wyts, was van 1618 tot 1624 griffier
van het Hof van Friesland. Wyts overleed reeds in 1626, na in 1625 het leven te
hebben geschonken aan een zoon, Jetze.
In 1636 ging Hessel een derde huwelijk aan met Aefke (van) Jeltinga, 'mijn
well beminde nichte'38, nadat zij elkaar op 21 november 1635 'bij monde,
hande ende kusse' wederzijdse trouwbeloften hadden gegeven. De bruid,
geboren in 1598 en weduwe van Pieter van Nijsten39, was een dochter van
Buwe van Jeltinga (1557-1615), oorspronkelijk uit Buitenpost afkomstig, die
advocaat, sedert 1585 secretaris van Dokkum en uiteindelijk van 1591 tot zijn
overlijden griffier van het Hof van Friesland was geweest en Sas Wijngie.40
Aefke had alleen zusters, waarvan Ymck als tweede man Focke van Aysma
had, secretaris van Ferwerderadeel en een volle neef van Hessel.41 Hessel van
Sminia gaf zijn bruid 'op trouwe' twee diamanten ringen, een verzameling
waardevolle oude gouden en zilveren munten, twee grote stukken goud met
een totale waarde van duizend carolusguldens, en nadien nog een roosdiamant van 70 carolusgulden en voor 400 carolusgulden aan rijksdaalders. Zij
kregen slechts één kind, Sascke of Sasckje, dat echter jong overleed. Aefke van
Jeltinga overleed in 1656.42 Hessel van Sminia bleef als weduwnaar op Sminia
state in Akkrum wonen, waar hij op 1 december 1670 op de gezegende leeftijd
van 82 jaar overleed.
Financiën
In het eerder genoemde aantekeningen- en rekenboek van Hessel van Sminia
noteerden eerst Jetze Sminia en Jel Aysma en later hun zoon Hessel gegevens
betreffende aangegane leningen, uitgeleend geld, weddenschappen, belangrijke familiegebeurtenissen en dergelijke.43 Van 1617 tot 1637 gebruikte Hessel
het als een rekenboek. Waarschijnlijk heeft hij, nadat in 1637 de laatste blad-
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zijden waren gebruikt, een nieuw rekenboek aangelegd, doch dat is helaas
niet bewaard gebleven. Het rekenboek is uiterst eenvoudig van opzet. Het
geeft de inkomsten en uitgaven, steeds vanaf de maand mei. Daarbij zijn aangegane schulden simpelweg als inkomsten gerekend en aflossingen van
schulden, alsmede op rente gezette bedragen als uitgaven. De inkomsten
waren altijd hoger dan de uitgaven, en van het saldo van elk boekjaar - soms
betrof het een langere periode - merkte Sminia steevast op dat hij dat bedrag
'solde verteert hebben met mijn beijde kinderen ... in cost, cleedinge ende
andersins'. In 1637 bijvoorbeeld, bij het opmaken van de balans over de voorafgaande periode van ruim drie jaar, kwam hij uit op een totaal aan inkomsten van 17.875-16-6 en aan uitgaven van 11.487-19-8 gulden; 'solde daer uyt
volgen, hoe well mij dat vele toeschijnt, dat wij solden verteert hebben ... die
somma van 6387-17-0'.
In 1618 maakte Sminia een staat op van zijn eigen, dat wil zeggen van zijn
ouders geërfde bezit. Dat bestond uit 'Groot Sminia Staete' in Ferwerd, groot
zeventig pondematen, jaarlijks verhuurd voor 120 goudgulden (168 carolusgulden), en enig van deze state 'afgetrocken' greide en bouwland (Klein Sminia?), dat nog eens 43 goudgulden en 7 stuivers (ruim zestig carolusgulden)
opbracht. Bovendien had hij op dat moment schuldvorderingen op een elftal
particulieren, met een totaal van 5144 goudgulden (ruim 7200 carolusguldens), die tegen een rente van zes tot zeven procent jaarlijks ongeveer 314
goudgulden opbrachten. Zijn neef Albert Aysma44 stond voor 1187 goudgulden bij hem in het krijt, zodat de rollen nu in zekere zin waren omgedraaid.
Zijn eigen vrij bescheiden vermogen kan dus ruwweg op twaalfduizend carolusgulden geschat worden. Op dat moment was het echter niet het enige vermogen waarover hij kon beschikken. Inmiddels had zijn schoonvader Popcke
Buma in februari 1616, na het overlijden van schoonmoeder Aeth van Andringa, in aanwezigheid van zwager Wyger Buma en Rienk Andringa, neef van
Aeth, 'uytwisinge' aan Hessel gedaan, waarschijnlijk van het erfdeel van zijn
dochter Fockje van haar moeder. Daarbij werden hem een boerderij te
Oppenhuizen, 'genaemt Reingnarda'45, met een jaarlijkse huur van honderd
carolusgulden, een boerderij te Akkrum (veertig carolusgulden huur), een
eeuwige rente uit een andere boerderij (van elf 'horns guldens') en 21 erfpachten te Akkrum, met een jaarlijks revenu van twee philipsgulden, 23
goudgulden en veertien stuivers toegewezen; in totaal leverde dit hem elk jaar
bijna 195 carolusgulden op.46 Na het overlijden van zijn eerste schoonvader
Popcke Buma op 12 september 162047 vielen Hessel als voogd over zijn dochter Fockje ook de helft van het bezit van zijn schoonvader in Kollumerland en
Achtkarspelen toe; de andere helft werd geërfd door zijn zwager Wyger Buma.
Deze landerijen werden in 1615 verhuurd voor in totaal 226 goudgulden
(ruim 316 carolusgulden).48
Door zijn eerste huwelijk was Hessels jaarlijks inkomen aanmerkelijk
gestegen, In 1621 bijvoorbeeld ontving hij in totaal voor bijna 1250 carolus-
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gulden aan huur en erfpachten, 112 carolusgulden aan 'achterwesende' huur
en vier goudgulden voor een eeuwige rente. Maar zoals gebruikelijk vonden
er meer financiële transacties plaats tussen pachter en landheer. Doordat
zowel Smînia state te Ferwerd als de boerderij te Oppenhuizen nieuwe meiers
hadden gekregen ontving Hessel voor Ferwerd een 'geschenk' van 168 carolusgulden (een jaar huur) en een 'geschenk' van 300 goudgulden (420 carolusgulden) voor Oppenhuizen. Via zijn zwager Wyger Buma ontving hij
bovendien zijn aandeel, 140 carolusguldens, voor een wisseling van pachtboer van een boerderij in Kollumerland. Verder werd in 1621 door de meier
van de boerderij bij de door Hessel bewoonde state in Akkrum ('Tabo Jetses
mijn lantsaete bij mij wonende') 300 goudgulden of 420 carolusgulden 'op die
huisinge verschoten' (het zogenaamde 'verschot', een waarborgsom die de
huurder na afloop van de huurtermijn terugkreeg). Tenslotte betaalde de
pachtboer van Sminia state de zesde termijn van de 'afkoop', 350 carolusgulden.49 In dit jaar 1621 werd de waarde van Hessels onroerende goederen inclusief die van z'n dochter - getaxeerd op 30.000 carolusguldens.50
Ook Hessels huwelijk met Wyts Hoppers was voor hem in materieel
opzicht zeker niet onvoordelig. In 1625 noteerde Hessel dat hij van zijn
schoonmoeder Fedtke Wijarda tweehonderd carolusguldens had ontvangen,
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die zij gaf'voor dit tegenwoordich iaer 1625 tot een Bruijtschat ofte huwelyckx
mede gifte'. Bovendien had schoonmoeder de pachtopbrengsten van twee
boerderijen, een in Goïngarijp met een jaarlijkse huur van 70 goudgulden en
een in Oppenhuizen met een huur van 81 goudgulden, 'tot een Bruijtschath'
aan het pasgetrouwde paar afgestaan, waardoor Hessels jaarlijks inkomen
met 211 carolusguldens en acht stuivers toenam. Een en ander woog wel op
tegen de 600 carolusguldens die de bruidschat had gekost en de sieraden die
door Hessel 'op trouwe' aan zijn bruid waren gegeven. Wyts heeft echter
amper met deze sieraden kunnen pronken; zij overleed in 1626. Drie jaar later
werd de erfenis van Wyts' vader (haar moeder leefde nog) afgewikkeld en
kreeg Hessel als voogd over 'mijn soonken Jetze' twee boerderijen te Witmarsum en een derde gedeelte van een boerenplaats onder de klokslag van
Sneek51 toegewezen, met een totale pachtprijs - buiten substantiële bedragen
als periodieke geschenken52 - van ruim 200 carolusgulden per jaar.
Het huwelijk met Aefke van Jeltinga, gesloten in 1636, had eveneens gunstige financiële consequenties. Tegenover de 1470 carolusgulden, die de bruid
zoals we hebben gezien aan kostbaarheden 'op trouwe' ontving, bracht zij in
het huwelijk een vijftal obligaties ter waarde van 5400 carolusguldens in, die
jaarlijks 378 gulden opbrachten. Bovendien overhandigde Aefke haar man
kort na de bruiloft duizend gulden, 'omme tot ons profijt t'gebruycken'. De
eigen bezittingen van Aefke van Jeltinga en de eventuele opbrengsten daarvan laten we hier buiten beschouwing, omdat het rekenboek van Sminia met
het jaar 1637 eindigt.53
Daarmee waren Hessels bronnen van inkomsten nog niet uitgeput. Zijn
bloedverwanten van moederszijde en zijn aanverwanten uit de families
Buma en Hoppers (en later wellicht ook Jeltinga) vormden een bron van
goedkoop krediet. Bij deze familieleden leende hij, zo blijkt uit zijn rekenboek, bijna altijd tegen een lagere rente (meestal vijf procent) dan hij zelf van
zijn debiteuren berekende (meestal zeven procent). Bij zijn vermogensaanwas hebben daarentegen zijn inkomsten uit ambten een vrij beperkte rol
gespeeld. Alleen in de laatste vier jaar van de periode 1617-1637 hield hij aan
het traktement en de vergoedingen voor zijn ambt van rekenmeester zo'n
duizend gulden per jaar over. Ook het ambt van Staat-Generaal, dat hij in de
jaren 1644-1647 bekleedde, zal hem bedragen in die orde van grootte hebben
opgeleverd. Tenslotte zal hij tot omstreeks 1650 geprofiteerd hebben van de
gunstige economische conjunctuur, die met een aanzienlijke stijging van
pachtprijzen gepaard ging.54
Het verloop van de financiële positie van Sminia in de periode van 1617
tot 1637 kan van jaar tot jaar gevolgd worden dankzij het feit dat hij, weliswaar
op verschillende tijdstippen, een totaaloverzicht geeft van zowel zijn in- als
zijn uitschulden èn een taxatiebedrag noemt van zijn onroerende goederen.
Na enig rekenwerk55 kan een overzicht gemaakt worden van de financiële
positie van Hessel van Sminia voor de eerste 21 jaar dat hij zijn in- en uitgaven
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administreerde (zie tabel la en lb en de op deze tabellen gebaseerde grafiek).
Hieruit blijkt dat het vermogen van Hessel van Sminia - inclusief het door
hem beheerde bezit van zijn kinderen Fockje en Jetze - tussen 1617, toen hij
een bijna dertigjarige weduwnaar was, en 1637, toen hij op bijna vijftigjarige
leeftijd net voor de derde keer getrouwd was, steeg van bijna 17.000 gulden
naar bijna 62.000 gulden. Helaas hield hij vóór 1617 geen systematische boekhouding bij, waardoor we niet precies weten wat zijn financiële positie vóór
zijn kortstondige huwelijk met Fock Buma was (in 1617 had hij de financiële
vruchten van dat huwelijk immers reeds geplukt). Zoals we gezien hebben,
kan zijn 'eigen', dat wil zeggen het van zijn ouders geërfde vermogen, in 1618
geschat worden op circa twaalfduizend carolusgulden. Ook over Hessels
financiën na 1637 worden we niet nader ingelicht, aangezien over die periode
geen rekenboek bewaard is gebleven en na zijn overlijden ook geen boedelinventarisatie werd opgemaakt. In 1670, toen hij op 82-jarige leeftijd overleed,
zal hij nog steeds een vermogend man zijn geweest met meer grondbezit dan
omstreeks 164056, hoewel na het overlijden van zijn derde vrouw, bij wie hij
alleen een jong overleden kind had, boedelscheiding met zijn stiefzoon Bartholomeus van Nijsten had plaatsgevonden57, zijn twee kinderen uit de twee
eerste huwelijken het erfdeel van hun moeders uitgekeerd hadden gekregen
en de pachtprijzen na omstreeks 1650 in het algemeen vrij sterk waren
gedaald.58 Hoe zijn vermogen zich in 1637 verhield tot dat van andere Friezen
is moeilijk te bepalen, maar Hessel had op dat moment in een vermogensclassificatie zeker geen gek figuur geslagen, al waren er destijds ongetwijfeld
lieden die vermogender waren dan hij. Zestig jaar later, in 1697, toen de rijksten waarschijnlijk nog aanmerkelijk rijker waren geworden door onder meer
de cumulatie van stemmen en dus grondbezit bij de kleiner geworden groep
van de grootste stem- en grondbezitters, werden slechts 77 Friezen voor een
vermogen van 60.000 of meer en dertig voor 100.000 gulden of meer aangeslagen.59
Politiek
Hessels huwelijken brachten hem fortuin, maar in zijn tijd waren status en
prestige niet alleen een kwestie van geld en grondbezit, maar ook, of misschien wel vooral, van het bekleden van ambten. Het grietmanschap was
zoals gezegd het hoogst bereikbare, in combinatie met een jaarlijkse afvaardiging naar de Landdag, waardoor hoge en lucratieve tijdelijke, 'ambulatoire'
ambten in het verschiet kwamen. Het huwelijk met Fock Buma was voor Hessel Sminia en zijn familie weliswaar een belangrijke stap op de weg omhoog,
maar hield echter niet in dat hij direct na zijn vestiging in Akkrum als vanzelf
een belangrijk ambt in de schoot geworpen kreeg. In de eerste helft van de
zeventiende eeuw was de situatie in Utingeradeel namelijk zoals in veel andere grietenijen: voor de ambten van grietman, grietenij ontvanger en voor het
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Tabel 2. Eigenaars van vijf stemmen of meer, 1640
ADEL

Ferwerderadeel
Gemiddelde
Oostergo
Utingeradeel
Gemiddelde
Zevenwouden

TOTAAL
aantal
stemmen

%

stemmen

aantal
eigenaars

117

38,9

56

149

49,6

224
9

611,3
24,5

19,5
10,6

372
25

1012,5
78

32,3
33,8

40

119,9

3,6

108

406,9

12,2

aantal
eigenaars

aantal
stemmen

39

%

stemmen

volmachtschap ten landdage van de grietenij zaten meerdere vooraanstaande 'ingezetenen' (eigenaren van stemmen) op het vinkentouw. Door zijn
huwelijk werd Sminia nu in staat gesteld zich in deze concurrentiestrijd om
status en prestige te mengen.
Op de keper beschouwd bood Utingeradeel in Zevenwouden voor Sminia
meer kansen om politiek actief te kunnen zijn dan Ferwerderadeel in Oostergo. Ten eerste omdat hij in 1640, toen de stemmen voor het eerst geregistreerd
werden, in Ferwerderadeel slechts één stem had (die van Sminia state in het
grote dorp Ferwerd), tegen 8,5 stemmen in vijf van de zes dorpen van Utingeradeel. In de tweede plaats had hij in Utingeradeel in verhouding met minder
potentiële concurrenten te maken. In Ferwerderadeel waren maar liefst 56
eigenaren, die daar en elders in de provincie vijf stemmen of meer in bezit
hadden; samen hadden zij 49,6% van de stemmen in de grietenij in eigendom. Het gemiddelde voor de elf grietenijen van Oostergo was 32,3% (zie
tabel 2). In elk van de tien grietenijen van Zevenwouden daarentegen waren
het gemiddeld 11 eigenaren en 12,2 %. Hoewel Utingeradeel met 25 eigenaren
en 33,8% flink boven dit gemiddelde uitstak, was het nog steeds aanmerkelijk
lager dan in Ferwerderadeel. Weliswaar hadden de grietmannen in de eerste
helft van de zeventiende eeuw de touwtjes in Zevenwouden reeds stevig in
handen (blijkend uit het feit dat zij veel eerder dan in Oostergo en Westergo
afspraken maakten over de onderlinge verdeling van de ambten op de Landdag), maar op grietenijniveau waren de machtsverhoudingen nog niet uitgekristalliseerd. In hun grietenijen waren de meeste stemmen namelijk nog in
handen van de eigenaren-gebruikers en moesten de grietmansfamilies hun
electorale macht nog vestigen.
Vanouds hadden de voorouders van Hessels schoonmoeder Aeth Andringa een belangrijke rol in Utingeradeel gespeeld. Haar grootvader Tiaerdt Gosses Andringa was er in het begin van de zestiende eeuw grietman, maar
omdat hij de zijde van de hertog van Gelre had gekozen, waren zijn bezittingen te Akkrum in 1517 door de stadhouder van Karel V verbeurd verklaard.60
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De laatste Andringa-grietman uit de familie van Hessels schoonmoeder,
Gabbe Jorrits Andringa (zoon van een broer van de zoeven genoemde Tiaerdt
Gosses Andringa), was tot 1548 grietman van Utingeradeel (en daarna tot zijn
overlijden in 1562 van Doniawerstal). Daarna werd het grietmansambt gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw door geen enkele Andringa
bekleed. De Andringa's uit Akkrum bleven evenwel deel uitmaken van de
lokale elite: de vader van Aeth, Gosse Andringa, werd in 1578 in de personele
impositie als enige in Utingeradeel aangeslagen voor twaalf carolusguldens,
het tarief voor een edelman.61 In 1601 werd opnieuw een Andringa grietman
in de persoon van Jelle van Andringa.62 De nieuwe grietman was echter niet
uit Akkrum afkomstig, maar stamde uit de familie Andringa uit Oldeboorn.63
Eigenlijk was Popcke Buma - en in diens voetspoor zijn schoonzoon Hessel
van Sminia - dus binnen de verkeerde (tak van de) familie Andringa ingetrouwd. Hoewel hij nooit grietman is geworden (in de grietmansverkiezing
van 1601, toen Jelle van Andringa werd benoemd, werd hij zelfs niet als kandidaat genoemd64), was Popcke Buma belangrijk genoeg om meer dan eens volmacht van de grietenij op de landdag te zijn.65
Enkele jaren na zijn vestiging in Akkrum kreeg Hessel van Sminia de kans
een gooi te doen naar het grietmansambt van Utingeradeel. In 1619 overleed
namelijk Tinco van Andringa, die in 1612 zijn vader Jelle als grietman was
opgevolgd. Tinco's zoon Regnerus was nog slechts zeven jaar oud en kwam
nog niet in aanmerking om zijn vader op te volgen, maar ook als deze wel de
jaren des onderscheids zou hebben bereikt, zou zijn benoeming nog allesbehalve zeker zijn geweest. Op dat moment stemden namelijk nog niet de eigenaars als zodanig, maar de meer dan tweehonderd boeren66 in Utingeradeel,
en dit maakte de uitkomst van de verkiezing uiterst onzeker. Wie als kandidaat enige kans wilde maken, moest trachten een meerderheid van stemgerechtigden in de meerderheid van de dorpen voor zich te winnen door, voorafgaande aan het opnemen van de stemmen in de dorpskerken, in de
dorpsherbergen royaal te trakteren op eten en vooral drinken. Ook Hessel van
Sminia legde een groot bedrag - ongeveer 400 carolusgulden - aan dit 'kuipen' ten koste. Het mocht echter niet baten. Met zijn belangrijkste concurrenten Tinco van Andringa (oom van de overleden grietman?) en Tiepcke of Tiberius van Oenema67 werd Hessel van Sminia door de zes dorpsvolmachten van
de grietenij geplaatst op de voordracht van drie personen, waaruit Gedeputeerde Staten samen met de stadhouder zoals gebruikelijk de nieuwe grietman benoemde. De keus viel echter op Tiberius van Oenema, zoon van de
grietman van Schoterland, die waarschijnlijk de beste relatie met stadhouder
en gedeputeerden zal hebben gehad. Overigens werd Tinco's zoon Regnerus
van Andringa in 1640, nadat Tiberius van Oenema was overleden, alsnog
grietman. Of Hessel van Sminia ook toen kandidaat heeft gestaan, weten we
niet, omdat de besognes van de grietmansverkiezing van dat jaar niet
bewaard gebleven zijn. ,
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Na het debacle van 1619 was Hessels politieke rol echter allesbehalve uitgespeeld. Hij was één van de grootste eigenaren van stemmen in de grietenij,
en in die hoedanigheid kon hij moeilijk door de zittende grietman worden
genegeerd. Die grietman had immers zelf niet voldoende stemmen om de
grietenij bij de belangrijke jaarlijkse verkiezingen van volmachten ten landdage naar zijn hand te kunnen zetten en was daarom in sterke mate afhankelijk van andere grond- en stembezitters in de grietenij, zeker nadat in 1640 het
nieuwe stemreglement was ingevoerd, waarbij de uitoefening van het stemrecht uitsluitend een zaak van de eigenaars werd.68 In 1640 had Hessel van
Sminia 8,5 stemmen in Utingeradeel (tweeëneenhalve stem in Akkrum, twee
stemmen in Akmarijp, twee stemmen in Nes, een stem in Terhorne en een
stem in Oldeboorn), slechts een halve stem minder dan de grootste eigenaar
van stemmen in de grietenij, Hessel Huyghis uit Bolsward.69 In Terkaple had
Elisabeth Roorda de Borghreeff met 7,5 stemmen precies de helft van de geldige stemmen, maar zij stond als 'papist' in de grietenijpolitiek aan de zijlijn.
Sytske Bennes Sjoerda, weduwe van grietman Tinco van Andringa en moeder
van de pas dat jaar benoemde nieuwe grietman Regnerus van Andringa (die
in 1640 zelf niet als eigenaar van stemmen in Utingeradeel voorkomt) stond
voor slechts vier stemmen in Oldeboorn geregistreerd.70
Bij de machtsverhoudingen op grietenijniveau ging het echter niet alleen
om de stemmen van individuele eigenaars, maar ook om die van familieleden
en andere 'vrunden'. Zo hadden Regnerus van Andringa's volle neven Amelius
en Jacques van Oenema, de een grietman van Schoterland en de ander kolonel en in 1646 grietman van Ooststellingwerf, samen acht stemmen in Utingeradeel.71 Verder was Regnerus' zuster Antje van Andringa getrouwd met
Saecke Teijens, eigenaar van drie stemmen in Oldeboorn. Bovendien had hij
waarschijnlijk de steun van Saco Fockens, grietman van Opsterland, en diens
zusters Wisckje Fockens (weduwe van Anne van Wyckel, van 1626 tot 1635
grietman van Engwirden) en Romckje Fockens (getrouwd met raadsheer Cornelis van Kinnema). Samen hadden zij als erfgenamen van hun moeder
Wisckjen, enig kind van Feycke Tetmans (tot 1601 grietman van Utingeradeel)
vijftien stemmen in deze grietenij.72 Naast de vier stemmen van zijn moeder
kon Regnerus van Andringa dus naar alle waarschijnlijkheid nog rekenen op
26 stemmen van 'vrunden', al leverde hem dat in geen enkel dorp in de grietenij een kwart of meer van de stemmen op.73 Hiermee vergeleken verkeerde
Hessel van Sminia in Utingeradeel in een aanmerkelijk minder gunstige positie. In 1640 kon hij in elk geval rekenen op de stemmen van zijn dochter Fockje, toen weduwe van Frederik van Hillema (een stem in Akkrum) en zijn neef
Focco Aysma (eveneens een stem in Akkrum), een vrij pover familienetwerk
dus van naaste familieleden onder de stemmenbezitters in Utingeradeel.
Niet alleen door het grotere aantal stemmen was Andringa de meerdere
van Sminia, ook door het - op het eerste gezicht voor de hand liggende - feit
dat hij en niet Sminia grietman was. Als grietman van Utingeradeel profiteer-
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de Andringa immers van de afspraken die al in de tijd van Andringa's oom en
voorganger Tiberius van Oenema door de gezamenlijke grietmannen van
Zevenwouden waren gemaakt, en waarbij zij hadden beloofd elkaar te helpen
bij de volmachten- en grietmansverkiezingen. Daardoor was familieopvolging in het grietmansambt in Zevenwouden veel eerder gebruikelijk en kwam
ook nadien frequenter voor dan in de twee andere plattelandskwartieren.
Daar kwam nog bij dat de eigenerfde grietmansfamilies van Zevenwouden
een sterk endogaam circuit vormden, meer nog dan in Oostergo en Westergo,
waardoor in dit kwartier na ongeveer het midden van de zeventiende eeuw de
zittende grietmansfamilies elkaar steeds de bal toespeelden en buitenstaanders slechts zelden in het grietmansambt werden benoemd. Dankzij zijn
familierelaties had grietman Regnerus van Andringa een min of meer volwaardige plaats in dit netwerk. Hessel van Sminia daarentegen was weliswaar
drie maal getrouwd geweest en had daar een keur aan familierelaties aan
overgehouden, maar zijn bloed- en aanverwanten uit de families Aysma,
Buma, Hoppers en Jeltinga hadden hun wortels uitsluitend in Oostergo of
Westergo en juist niet in het kwartier van de Zevenwouden. Onder deze verwanten waren wel hoge ambtsdragers, maar geen grietmannen of raadsheren
en verder betrof het families wier rol na omstreeks 1650 uitgespeeld was. Pas
het huwelijk van Hessels zoon Jetze van Sminia, in 1653 gesloten met Anna
Maria van Baerdt, dochter van de grietman van Haskerland (we komen daar
later op terug), betekende in dit opzicht een doorbraak, doch dit was voor de
politieke carrière van Sminia senior te laat, aangezien zijn tegenspeler in
Utingeradeel in 1640 voor het leven was benoemd en pas in 1670 afstand
deed van het grietmansambt.
Desalniettemin was Hessel van Sminia voor de grietman een man om
rekening mee te houden. Zijn stemmen en die van zijn 'vrunden' en zijn lokale prestige in Akkrum legden blijkbaar genoeg gewicht in de schaal om doorgaans samen met de grietman door de grietenij naar de landdag afgevaardigd
te worden.74 Meestal was dat in de kwaliteit van eigenerfde, maar een enkele
keer werden Hessel en later zijn zoon Jetze zelfs als edelman afgevaardigd (de
grietman verscheen dan niet op de Landdag, ook niet als eigenerfde). Dit is
opmerkelijk, omdat doorgaans grietmannen (ook de niet-adellijke) of, wat
minder vaak voorkwam, edelen die geen grietman waren in deze hoedanigheid optraden; het kwam weinig voor dat iemand die geen grietman maar ook
niet van adel was als edelman op de landdag compareerde. Ondanks het feit
dat hij geen grietman was, heeft Sminia daar op de Landdag niet altijd de rol
van backbencher gespeeld. Meerdere belangrijke Statenresoluties werden
voor Zevenwouden door hem samen met een andere volmacht getekend.
Ook werd hij in 1626 met nog zeven andere volmachten benoemd in een
commissie die met het oog op de misstanden in het Friese bestuur een hervormingsvoorstel moest opstellen, dat het jaar daarop met enkele kleine wijzigingen door de Staten werd aangenomen. Deze vrij radicale 'reformatoire
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artikelen' hielden onder meer in dat ambtenaren geen volmacht mochten
zijn en dat de Landdag geen ambten aan volmachten mocht opdragen, dat de
verwerving van stemmen door middel van het tracteren op bier, wijn, maaltijden en dergelijke verboden was, evenals het maken van onderlinge afspraken
ten aanzien van de benoeming in ambten en de koop en verkoop van ambten. Een en ander bleef echter een dode letter.75
Dat Hessel van Sminia als Volmacht ten Landdage allesbehalve het factotum van de grietman was, blijkt ook uit het feit dat hem twee maal een op de
grietenij vallend ambulatoir ambt ten deel viel. In 1635 hadden de grietmannen van Zevenwouden namelijk een overeenkomst gesloten, waarbij de
ambulatoire ambten die op dit kwartier vielen voortaan volgens een tourbeurt of'almanak' over de tien grietenijen verdeeld werden.76 Weliswaar werden de ambten bij tourbeurt ter beschikking gesteld aan de grietmannen, die
bijna altijd als edelman voor hun grietenij op de Landdag compareerden,
doch grietmannen als Tiberius van Oenema en naderhand Regnerus van
Andringa moesten ook andere belangrijke ingezetenen van de grietenij te
vriend houden, en als deze eigenerfden volmacht waren, werd hen van tijd tot
tijd een op de grietenij vallend ambulatoir ambt toebedeeld. Van 1633 tot
1638 was Hessel van Sminia Rekenmeester en van 1644 tot 1647 bekleedde hij
het belangrijke ambt van afgevaardigde van Friesland ter Staten-Generaal.77
Zoals we gezien hebben hield hij aan het ambt van Rekenmeester jaarlijks
zo'n duizend gulden over. Aan het meer prestigieuze ambt van Staat-Generaal
heeft hij ongetwijfeld eveneens financiële voordelen ontleend, doch helaas
valt deze ambtstermijn buiten de periode waarvoor zijn administratie
bewaard is gebleven.
Een glimp van de onderlinge strijd om deze en andere ambten binnen het
kwartier van Zevenwouden en de rol die Hessel van Sminia daarin speelde,
wordt verkregen uit de dagboeken die stadhouder Willem Frederik van Nassau in de jaren 1643-1654 bijhield. Uit zijn aantekeningen blijkt dat Hessel
van Sminia in deze jaren een goede relatie onderhield met de stadhouder, wat
bij de genoemde strijd niet onbelangrijk was, en dat hij ten aanzien van de
ambtenbegeving - en daarin vormde hij geen uitzondering - sterk de belangen van zijn verwanten in het oog hield. We vermelden hier enkele voorvallen. Op 23 december 1644, op terugreis naar Leeuwarden, gebruikte Willem
Frederik de maaltijd in Akkrum op Sminia state, waar hij door Hessel van Sminia op de hoogte werd gebracht van onder meer 'die cuyperi van Oenema mit
hauelijcken, presentatie van geit en beloften'. In januari 1647 vermeldt Willem
Frederik dat Sminia bij hem op bezoek is geweest; Sminia was 'heel confident,
openhartich'. Sminia stelde hem voor om Philip Ernst Vegilin van Claerbergen
(secretaris van de stadhouder en Sminia's schoonzoon) zijn plaats te laten
innemen als staat-generaal. Willem Frederik wees dit af, waarop Sminia de
naam van Albert Aysma noemde. Hier kon de stadhouder mee accoord gaan.
Overigens, zo had Willem Frederik begrepen, was Sminia jaloers op grietman
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Crack van Engwirden, en Crack, 'die geern staet-general woude sijn', op Sminia. Ruim drie weken later, op 13 februari, vermeldt Willem Frederik dat Sminia toch nog voor drie jaar Staat-generaal zal blijven; een bod van Albert van
Loo om voor 4000 gulden het ambt over te nemen had Sminia samen met
grietman Andringa resoluut van de hand gewezen. Later dat jaar, op 8 oktober, zat Sminia samen met enkele andere regenten aan tafel bij Willem Frederik, 'en waeren vrolyck tot een uur ... en alle droncken'. Op 17 maart vertelde
Sminia de stadhouder, dat hij het ambt van Staat-generaal toch maar aan zijn
zwager Schelte van Jeltinga wilde overdragen. Op 27 februari 1649 was Sminia
samen met zijn volle neef èn zwager Focke van Aysma (getrouwd met Ymck
van Jeltinga), secretaris van Ferwerderadeel, op bezoek bij de stadhouder, 'en
nae groote complimenten die sie mij van dancksegginge deden van weldaeden, ahn haer gedaen', werd over actuele staatszaken gesproken, 'en scheiden
wie goede vrunden'.78
Nog vele jaren bleef Hessel van Sminia een belangrijk man in Utingeradeel. Dat bleek in 1662, toen Regnerus van Andringa zijn ambt als grietman
van deze grietenij wilde overdragen aan zijn oudste zoon Tineke, op dat
moment secretaris van het stadje Sloten. Daarvoor had hij de steun van Sminia nodig, althans wanneer hij een kuiperij, die hem veel geld zou kosten,
wou voorkomen. In ruil voor een tegenprestatie kreeg hij die steun, en op 4
november van genoemd jaar sloten Andringa en Sminia een schriftelijke
overeenkomst.79 Reeds vele jaren, zo werd gesteld, werd een goede onderlinge
'correspondentie, vrundtschap ende eenicheijt' onderhouden en de laatste
tijd waren zij door mondelinge toezeggingen nog nader aan elkaar verplicht
geraakt. Ook Andringa's wens om zich door zijn zoon te laten opvolgen kon
deze goede verstandhouding niet verstoren (Sminia's enige zoon Jetze was
sinds jaar en dag raadsheer in het Hof van Friesland en voor hem hoefde geen
ambt meer gezocht te worden). Sminia verklaarde 'alle behulpelijcke handt te
sullen bieden' en met 'mijne ende mijner vrunden stemmen' te bevorderen
dat Tinco grietman werd. Maar om 'alle goede eenicheijt... onder de Ingesetenen te bewaeren, ende alle sinistre suspicien, die wederzijts souden mogen
wesen, int toecomende voor te comen' werden tussen vader en zoon Sminia
aan de ene en vader en zoon Andringa aan de andere kant de volgende
afspraken gemaakt. In het vervolg beloofden zij in 'alle vrundtschap ende toegenegenheijt' overleg te plegen in alle voorvallende grietenij- en dorpszaken
en niets achter eikaars rug te ondernemen. Voor de jaarlijks te kiezen volmachten ten landdage mochten beide partijen 'nae ieder ons welgevallen'
een gequalificeerd persoon aanwijzen of deze posten zelf bekleden. Ook ten
aanzien van het kiezen van kerkvoogden ('alwaer ieder begoedicht is'80) en
predikanten werd toegezegd elkaar te steunen. Tevens werd overeengekomen
dat wanneer een van beide partijen grond in Utingeradeel kocht, ook door
niaarneming, binnen een maand de helft van de gekochte landen aan de
andere partij moest worden aangeboden, na onder ede verklaard te hebben
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voor welke prijs en onder welke condities de koop gesloten was. Eveneens
binnen een maand moest de tegenpartij dan laten weten of ze in overname
van de helft geïnteresseerd was. Uiteraard werd hiermee voorkomen dat bij
de verwerving van stemdragende landerijen door onderlinge concurrentie de
prijs zou worden opgedreven, zoals elders in Friesland bij de jacht op stemmen niet ongebruikelijk was, en dat was in beider voordeel. Zonder een
accoord over de ambten op grietenijniveau en het volmachtschap had de
laatste afspraak moeilijk gemaakt kunnen worden; doordat partijen niet achter eikaars rug om stemmen konden kopen, werd voorkomen dat er alsnog
rivaliteit ontstond, bleef de status quo gehandhaafd en was de kans groter dat
het accoord over de ambten op grietenijniveau en de volmachtschappen
nageleefd zou kunnen worden.
Op eigen kracht was het Sminia nooit gelukt om zoveel zeggenschap in
Utingeradeel te verwerven (ook samen met zijn naaste verwanten had hij een
vrij gering aantal stemmen en als niet-grietman stond hij buiten de afspraken
die de grietmannen in Zevenwouden onderling gemaakt hadden). Maar wel
was hij in staat om Andringa bij een eventuele kuiperij behoorlijk dwars te zitten en op kosten te jagen. Aldus kreeg Sminia in ruil voor zijn steun bij de
komende grietmansverkiezing niet alleen de helft van de politieke zeggenschap in de grietenij, maar ook de verzekering dat Andringa en zijn zoon buiten hem om nooit het monopolie op het stemrecht in Utingeradeel zouden
kunnen verwerven. Overigens zijn de grote concessies die Andringa aan Sminia deed, geheel voor niets geweest. De verkiezing van Tineke tot grietman
van Utingeradeel zou nooit plaatsvinden: Regnerus van Andringa (†IO mei
1671) bleef grietman tot 1670, het jaar van overlijden van Hessel van Sminia,
en werd toen opgevolgd door zijn jongste zoon Lubbertus.81
Levensstijl
Hoewel Hessel van Sminia niet tot de kring der grietmannen behoorde, maakte hij als een van de aanzienlijkste ingezetenen van Utingeradeel, als statenlid
en als regent wel degelijk deel uit van de kleine maatschappelijke bovenlaag
in Friesland. In navolging van vele andere regentenfamilies liet Hessel van
Sminia zijn status in het dorp Akkrum tot uitdrukking komen door in 1632 in
de kerk een deftige herenbank te laten plaatsen, met de acht familiewapens
van zijn grootouders (Sminia, Aesterfal, Aysma, Buma) en de ouders van zijn
eerste vrouw (Buma, Andringa) en zijn tweede vrouw (Hoppers, Wiarda).82
Een familiewapen schijnen de Sminia's aanvankelijk niet gehad te hebben, en
dat was voor iemand als Sminia natuurlijk onbestaanbaar. Reeds in 1610, dus
nog vóór zijn eerste huwelijk, gaf Hessel aan twee heraldici opdracht een
familiewapen voor hem te ontwerpen. Het fraaie resultaat liet hij echter voor
wat het was door uiteindelijk te kiezen voor een zilveren zandloper als
wapenfîguur.83 Dit wapen komt niet alleen voor op de herenbank, maar ook
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op de grote, rijk gebeeldhouwde grafzerk in de Akkrumer kerk, met de alliantiewapens Sminia-Buma.84
Een minstens even belangrijk statussymbool van een Friese regent, of
vanouds eigenlijk van een Friese edelman, was een fraaie state. Meer dan een
halve eeuw bewoonde Sminia in Akkrum de state, nagelaten door zijn
schoonouders Popcke Buma en Aeth van Andringa. De oorspronkelijke naam
was Andringa state, maar op Schotanus' grietenijkaart van Utingeradeel,
gepubliceerd in 1664, toen Hessel er nog zelf woonde, werd het reeds Sminia
state genoemd. Meermalen werden huis en tuin door hem vergroot en verfraaid.85 De bewaard gebleven tekening van Stellingwerf uit 1722 toont een
vrij eenvoudig herenhuis van één verdieping, met aan de rechterzijde het
onderkomen van de pachtboer van de state (in zijn rekenboek is geregeld
sprake van 'mijn lantsaete bij mij wonende').
Hessel van Sminia was dus geen boer, geen herenboer zoals zijn vader en
grootvader van vaderskant, en hij hield er een allesbehalve boerse manier van
leven op na. Volgens zijn rekenboek 'verteerde' hij met zijn gezin 'in cost, cleedinge ende andersins' van 1617 tot 1632 gemiddeld duizend carolusgulden
per jaar en in de jaren van 1633 tot en met 1637 ongeveer tweeduizend. Voor
zijn drie bruiden kocht hij, zoals we hebben gezien, voor niet onaanzienlijke
bedragen aan gouden sieraden en juwelen. In 1617-1618 liet hij voor 650
carolusguldens voor zijn twee- of driejarige dochtertje Fockje een paar gouden braseletten vervaardigen, die overigens deels betaald werden door de kleren van haar overleden moeder voor 249 carolusgulden te gelde te maken. In
1632 werd voor Fockje voor 93 carolusgulden en achttien stuivers nog een
'een cleijn gouden ketten gecoft omme aenden hals te draegen met een cleijn
rinckxken' en werden voor haar kamer drie schilderijen aangeschaft (30 carolusgulden). Verder voor eigen gebruik een 'peerdetuijch' (12 carolusgulden en
12 stuivers), 'een groote Casse' (50 carolusgulden), zes 'Spaensche stoelen' (30
carolusgulden), twee 'witte spaense deeckens tot Amsterdam gecoft' (19 carolusgulden en 10 stuivers) en 'crystalijnen glaesen' (8 carolusgulden en 13 stuivers). Nu en dan wordt de aanschaf vermeld van onder meer zilveren lepels,
zilveren zoutvaten en mosterdpotten, een nieuwe wagen en een 'Poolsche
Sleede'.86 In de bedragen die als 'verteringe' werden gerekend zullen vaak ook
uitgaven voor soortgelijke zaken zijn inbegrepen.
Vooral de rites de passage binnen de familie als bruiloften en begrafenissen boden gelegenheid tot demonstratieve consumptie. Zo bracht in 1623 het
huwelijk met Wyts Hoppers een 'extraordinaris verteringe' met zich mee van
600 carolusgulden 'aen Cledinge ende d'Bruijloft'. Drie jaar later bracht haar
begrafenis 'ten minsten' 200 carolusgulden aan 'doots oncosten' met zich
mee. Op werkelijk grootse wijze moet in 1633 de bruiloft van Hessels dochter
Fockje gevierd zijn. De 'verteringe' bedroeg dat jaar maar liefst 3629 carolusgulden, groter dan welk in het rekenboek verantwoord jaar dan ook, omdat
'd'Bruyloft, cledinge van mijn dochter, mij selver, mijn zoonken ende alle aen-
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Andringa ofSminia state te Akkrum. Tekening van Jacobus Stellingwerf, 1723. Foto Fries Museum.

cleve van dien daer mede in gereeckent zijn'. De bruiloft zal dus het enorme
bedrag van ongeveer 2500 carolusguldens gekost hebben, aangezien in de
voorafgaande jaren en in het jaar daarop steeds ongeveer duizend carolusgulden aan 'verteringe' werd uitgegeven. Ongetwijfeld zal dit feest, waarbij aan
de gasten een keur aan gerechten zal zijn voorgeschoteld, die met enorme
hoeveelheden bier, wijn en brandewijn werden weggespoeld en waarbij ook
aan de dorpelingen vermaak zal zijn geboden, voor Hessel van Sminia een
middel geweest zijn om zijn sociale positie te benadrukken. Ter vergelijking:
de bruiloft van grietman Johannes Crack van Engwirden, binnen de Friese
elite ook een homo novus, werd een jaar later in Heerenveen eveneens met
veel vertoon gevierd en kostte ruim 1413 gulden.87
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Kinderen
De ambities van Hessel van Sminia strekten zich ook uit tot zijn kinderen,
kleinkinderen en verder nageslacht. Bij zijn eerste vrouw Fock Buma had hij
een dochter Fockje, geboren in 1615, en bij zijn tweede vrouw Wytske Hoppers een zoon Jetze, die in 1625 ter wereld kwam.88 Sminia zal zich er heel
goed bewust van zijn geweest - zijn eigen levensgeschiedenis is er het levende bewijs van - dat huwelijken het aangewezen middel waren om de familie
op de maatschappelijke ladder te laten stijgen, zo goed als het voor families
die reeds in de hoogste kringen verkeerden, een middel was om zich in die
positie te handhaven. Dat zijn beide kinderen voorname huwelijken sloten,
moet Sminia - die in de partnerkeuze ongetwijfeld enige invloed zal hebben
uitgeoefend - dan ook reden tot grote voldoening hebben gegeven. Fockje
trouwde in 1633 op achttienjarige leeftijd met de tien jaar oudere Frederick
van Hillema. De bruidegom was een zeer gefortuneerd man - zijn beide
ouders waren reeds overleden - en stond als gerechtsscholtus (secretaris van
het krijgsgerecht) aan het begin van zijn loopbaan. Vader Jelte of Gellius van
Hillema (1563-1626), zoon van een Leeuwarder lakenkoopman, had in Leiden
en aan enkele buitenlandse universiteiten gestudeerd, was van 1594 tot 1597
secretaris van Leeuwarden geweest en vervolgens van 1597 tot aan zijn overlijden raadsheer in het Hof voor het kwartier van de Steden. Hij was tweemaal
getrouwd binnen de familie Haersma (die toen al een toonaangevende positie in de grietenij Smallingerland innam), eerst met Houck Haersma, wier
enige broer naderhand grietman van Smallingerland zou worden, en na haar
overlijden met heur volle nicht Auckjen van Haersma (†1626), de moeder van
zijn kinderen.89
Frederick overleed reeds drie jaar na de bruiloft, in 1636, waarna Fockje
alleen de zorg kreeg over hun dochter Acke of Aurelia van Hillema. Als weduwe
had Fockje de beschikking over het door wijlen haar echtgenoot nagelaten
grondbezit, dat in 1640, toen de stemdragende landerijen geregistreerd werden, maar liefst 45 stemmen telde in elf verschillende grietenijen en 21 dorpen.
Daarmee voerde zij het klassement van stemmenbezitters in Friesland aan
(haar vader stond met amper zestien stemmen op nummer 36).90 Fockje hertrouwde in 1643 met Philip Ernst Vegilin van Claerbergen. Deze was als berooid
maar geletterd edelman de Palts in Duitsland, dat verschrikkelijk van de Dertigjarige oorlog te lijden had gehad, ontvlucht en had na verloop van tijd zijn heil
in de Republiek gezocht. In 1641 was hij op voorspraak van Constantijn Huygens raad en secretaris van de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau
geworden. Vegilin was onbemiddeld, maar dat werd goedgemaakt door de
grote invloed die hij aan het stadhouderlijk hof had. Dat kwam goed te pas toen
Jetze van Sminia, Fockjes halfbroer, de leeftijd bereikte om een passend ambt te
gaan bekleden en bovendien reeds verloofd was met Anna Maria, dochter van
Hobbe van Baerdt, grietman van Haskerland.
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Een belangrijke voorwaarde voor Jetze's loopbaan was geschapen door de
studie die Hessel van Sminia zijn zoon had laten volgen. Jetze werd in 1642
geïmmatriculeerd als student in de rechten aan de Franeker hogeschool, vier
jaar later vertrok hij naar Leiden en in 1650 schreef hij zich in te Bourges.91
Reeds datzelfde jaar, op 28 november, werd hij toegelaten als advocaat voor
het Hof van Friesland92, een gebruikelijke start in de loopbaan van een tot
jurist opgeleide regentenzoon uit het patriciaat. In de jaren 1651 en 1652,
toen zijn vader blijkbaar verhinderd was, trad Jetze op als adellijke Volmacht
ten Landdage voor Utingeradeel en maakte hij kennis met de Friese politiek.
Eind 1652 kwam door het overlijden van Gualtherus Henrici Gualtheri een
raadsheerszetel in het Hof van Friesland vrij. Mede op aandringen van zijn
zwager Vegilin stelde Jetze van Sminia zich voor dit belangrijke en eervolle
ambt kandidaat. Weliswaar had hij de juiste opleiding genoten en de vereiste
minimumleeftijd bereikt, doch aanvankelijk leek hij - zo schreef Vegilin jaren
later - weinig kans te maken omdat hij 'wenig practiq in de rechten hadcie
ende noch jong was'. Bovendien waren twee andere kandidaten, ontvanger
Gerrit Walrich93 en Hans van Wyckel, Gedeputeerde ter Staten-Generaal,
'allreede in de cuyperie verre geadvanceert'.94 In het voordeel van Jetze van
Sminia was echter dat hij in zijn zwager Vegilin een bijzondere kruiwagen
had. Het betrof hier namelijk een vacature waarin door het kwartier van de
Steden moest worden voorzien, en in dit kwartier beschikte de stadhouder
door zijn recht van magistraatsbestelling over een uitgebreid netwerk van
cliënten, waardoor hij grote invloed op de jaarlijkse verkiezing van volmachten ten landdage en dus ook op de benoeming van raadsheren voor dit kwartier kon uitoefenen. Hem werd jaarlijks door de volmachten van de Steden de
begeving van de ambulatoire ambten opgedragen en ook het nu vacante
raadsheersambt was hem ter beschikking gesteld.95
Vegilin zal zich niet alleen door zijn huwelijk verplicht hebben gevoeld om
zijn ambitieuze schoonfamilie de helpende hand te bieden, maar ook omdat
hij bij zijn schoonvader in het krijt stond vanwege enkele belangrijke diensten
die deze hem had bewezen. In 1645 was Hulst in Zeeuws-Vlaanderen veroverd door Frederik Hendrik, die daarbij terzijde was gestaan door de Friese
stadhouder Willem Frederik. Daar, in het leger voor Hulst, had Vegilin bericht
van de Staten-Generaal ontvangen dat hij op voordracht van zijn schoonvader, die destijds voor Friesland zitting had in de Staten-Generaal, benoemd
was tot baljuw van Hulster Ambacht en het land van Hulst. Omdat Willem
Frederik zijn gewaardeerde secretaris node kon missen, had Vegilin toestemming gekregen in dienst van de Friese stadhouder te blijven en zijn ambt door
een substituut te laten waarnemen.96 Twee jaar later had Hessel van Sminia
aan de stadhouder voorgesteld om Vegilin zijn plaats te laten innemen als
Gedeputeerde ter Staten-Generaal, maar dit was door Willem Frederik, waarschijnlijk om dezelfde reden, van de hand gewezen.
Nu er een raadsheersambt voor het kwartier van de steden vacant was
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gekomen, kreeg Vegilin de gelegenheid om deze diensten met een wederdienst te betonen. Van zijn werkgever kreeg hij blijkbaar de vrije hand om het
belang van zijn schoonfamilie - en daarmee op termijn zijn eigenbelang - te
dienen door het 'avancement' van zijn zwager met kracht te bevorderen.
Begin januari 1653 schreef hij een reeks brieven aan hem bekende vroedschappen en magistraten in verschillende steden. Inderdaad lieten de vroedschappen van onder meer IJlst aan de stadhouder weten (Vegilin ontving een
afschrift van de brief) dat, nu binnenkort aan de steden de officiële uitschrijving zou worden gedaan om hun volmachten ten landdage te committeren
om het vacante raadsheersambt te vervullen, zij Jetze van Sminia, 'sijnde een
geleert, nuchteren ende vigilant jongman', van harte bij de stadhouder
recommandeerden. De stadsbesturen van Hindelopen en Bolsward schreven
brieven van gelijke strekking en ook Dominicus Hottinga, een vooraanstaand
patriciër uit Dokkum, beloofde z'n best te doen. De twee andere sollicitanten,
Walrich en Wyckel, waren echter eveneens druk bezig steun te verwerven.
Eerstgenoemde was in Sneek opgedoken en had daar in de herberg met twee
burgemeesters gesproken, maar zij konden, zo werd Vegilin door zijn IJlster
contactpersoon verzekerd, zonder overleg met de overige magistraten niets
uitrichten. Uit Workum antwoordde stadssecretaris Renicus Hansma dat hij
blij was van dienst te kunnen zijn; zijn zoon, die in Leiden een studiegenoot
was geweest van Jetze van Sminia en samen met hem in een kosthuis had
gezeten, had hoog opgegeven van diens 'deuchden, geleertheit ende vordere
qualiteiten'. In die geest had Hansma zijn 'heren en meisters' geadviseerd en
hij wist dat ook Frederik van Inthiema de belangen van Vegilin en Sminia
behartigde. Inthiema, die eveneens een brief van Vegilin had gekregen, was
evenals zijn vader en grootvader vóór hem, de meest vooraanstaande stadsregent van Workum en als cliënt van de stadhouder sinds jaar en dag volmacht
ten landdage voor zijn stad. In een gezwollen stijl en met veel omhaal van
woorden antwoordde hij Vegilin dat hij diens verzoek aan de magistraat had
overgebracht en dat het dankzij 'mijn Credijt bij d'regeeringe alhier', zoals hij
zelf schreef, was ingewilligd. De beslissing stond nu volgens Inthiema geheel
aan de stadhouder, die de begeving van dit ambt door het kwartier van de Steden opgedragen had gekregen.97 De brieven van Vegilin hadden onder de
regenten van Workum overigens voor enige verwarring gezorgd, omdat enkele dagen eerder Sminia's concurrent Walrich reeds op bezoek was geweest met
een aanbevelingsbrief van de hofmeester van de stadhouder. Op grond daarvan was hem dan ook 'recommandatie vergunt', maar nu dit eveneens voor
Jetse van Sminia werd gevraagd, nog wel door de secretaris van de stadhouder, werd de stadhouder bericht 'dat wij den selven heere Sminia opt serieuste gonstelickste ende favorabelste mede recommanderen'.98
De stadhouder liet inderdaad zijn keus vallen op de 27-jarige Jetze van
Sminia, waarop het kwartier van de Steden Sminia op 11 februari unaniem
nomineerde.99 Vegilin en de zijnen hadden echter een tegenprestatie moeten

Wumkes.nl

HOTSO SPANNINGA

32

leveren, geheel in overeenstemming met de politieke mores van die tijd. Van
zijn secretaris kreeg Willem Frederik de toezegging dat hij vooralsnog in
dienst zou blijven en niet naar Hulst zou vertrekken om daar zijn ambt als
baljuw in eigen persoon waar te nemen. De tegenprestatie van Jetze's
schoonfamilie lag echter vooral op het politieke vlak. De invloed die Willem
Frederik had op de benoeming van raadsheren voor het kwartier van de Steden was voor hem bijzonder waardevol, maar vacatures kwamen slechts zelden voor; in de vierentwintig jaar van zijn stadhouderschap werden voor het
kwartier van de Steden slechts vier raadsheren aangesteld. Nu hadden in
1645, toen in het kwartier van de Zevenwouden naar hartelust werd gekuipt
(met het grietmansambt van Ooststellingwerf èn de twee voor Zevenwouden
vacante raadsheersplaatsen als inzet), zeven volmachten ten landdage,
waaronder vier grietmannen, de vervulling van de eerstvolgende vacature
van een raadsheersambt voor Zevenwouden beloofd aan Hobbe van Baerdt,
diens zoon Dirck van Baerdt en diens zwager Frederick van Roorda, grietmannen van achtereenvolgens Haskerland, Weststellingwerf en Lemsterland.100 Sedertdien was er nog geen vacature geweest, en was het document,
waarin deze afspraak was vastgelegd, zorgvuldig bewaard. Nu Hobbe van
Baerdt zich voor de taak gesteld zag de eer van zijn familie min of meer te
bewaren door zijn aanstaande schoonzoon, die enigszins boven zijn stand
zou trouwen, nog vóór de bruiloft een aanzienlijk ambt te bezorgen, werd
besloten de akte over te dragen aan stadhouder Willem Frederik, zodat deze
ter compensatie de eerstvolgende raadsheer voor de Zevenwouden zou kunnen benoemen.101
22 mei 1653 moet wel een hoogtepunt in het leven van de toen 65-jarige
Hessel van Sminia zijn geweest. Op die dag vond in Leeuwarden namelijk een
in dynastiek opzicht uiterst belangrijk dubbelhuwelijk plaats. Jetze van Sminia trouwde met Anna Maria van Baerdt en haar broer Egbert van Baerdt,
grietman van Haskerland, met Aurelia van Hillema, dochter van Jetze's zuster
Fockje van Sminia. m Op de bruiloft zullen de beide patres familias Hessel van
Sminia en Hobbe van Baerdt (oud-grietman van Haskerland) prominent aanwezig zijn geweest, de eerste als vader van de bruidegom Jetze en grootvader
van de bruid Aurelia en de tweede als vader van zowel de bruid Anna Maria
als de bruidegom Egbert. Een andere belangrijke bruiloftsgast was Philip
Ernst Vegilin van Claerbergen, schoonzoon van Hessel, stiefvader van Aurelia
en zwager van Jetze. Door deze uitruil van huwelijkspartners gingen de Sminia's (en de Vegilins) deel uitmaken van de grietmannencercle van Zevenwouden. Op dat moment had Jetze van Sminia de eerste vrucht van deze verbintenissen, in combinatie met het huwelijk van zijn halfzuster Fockje met Vegilin,
al geplukt; dankzij het netwerk van zijn aanverwanten was hij pas beëdigd als
raadsheer. Ook zijn benoeming tot grietman van Gaasterland, in 1669, zou
zonder dit netwerk ondenkbaar zijn geweest. Maar ook op langere termijn
waren deze huwelijken bepalend voor de toekomst van zowel de Sminia's als

Wumkes.nl

33

KAPITAAL EN FORTUIN

de Vegilins.103 Erfgenamen van 'pake' Sminia, die in 1670 op 82-jarige leeftijd
overleed, waren Jetze van Sminia voor de ene helft en Aurelia van Hillema,
Ernst Fredérik en Hessel Vegilin van Claerbergen, de drie kinderen van Fockje
van Sminia (†1658) voor de andere helft. Door het kinderloos blijven van
zowel het huwelijk van Hobbe's oudste zoon Dirck (†1673) als dat van Egbert
van Baerdt (†1669) en Aurelia van Hillema zou uiteindelijk de helft van het
bepaald niet onaanzienlijke vermogen van de familie Baerdt terechtkomen
bij de familie Sminia en de andere helft bij de Vegilins. Hessel Vegilin, zoon
van Philip Ernst en Fockje van Sminia, werd in 1683 grietman van Utingeradeel als opvolger van Lubbertus van Andringa. Hij verruilde deze grietenij in
1689 met die van Haskerland - in verband met de erfenis van Aurelia had hij
daar een beter toekomstperspectief - en werd in Utingeradeel opgevolgd
door Fredérik van Sminia, zoon van Jetze van Sminia.104
Besluit
Sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw maakte de familie Sminia deel
uit van het Friese patriciaat en dat was, zo kunnen we concluderen, voor een
groot deel te danken aan de ambitie, het verstandig financieel beheer en wellicht ook de slimheid van Hessel van Sminia. Ook geheel andere factoren lijken echter van belang te zijn geweest. Rond Hessel van Sminia speelden in
het proces van opkomst van de familie Sminia maar liefst zeven vrouwen een
cruciale rol: zijn moeder, zijn drie echtgenotes, zijn dochter, zijn schoondochter en, veel minder passief, ook Vrouwe Fortuna.
Laten we - in plaats van zijn kapitaal - tot slot zijn 'fortuin' eens kort
inventariseren. Van Sminia was allereerst enig kind en hoefde de nalatenschap van zijn ouders niet te delen met broers of zusters. Zo kon hij optimaal
profiteren van het enigszins boven zijn stand gesloten huwelijk van zijn
vader; de eerste stap op de maatschappelijke ladder was daarmee al gezet.
Met steun van zijn verwanten van moederszijde trouwde hij vervolgens zelf
ook enigszins 'omhoog'. Zijn vestiging in Akkrum in Utingeradeel, op de state
van zijn schoonouders, was van grote betekenis, omdat daar in politiek
opzicht relatief minder potentiële concurrenten waren dan in Ferwerderadeel. Door niet de confrontatie aan te gaan met de zittende grietman, die hem
qua stemmenbezit overvleugelde, maar handig gebruik te maken van diens
afhankelijkheid van de stemmen van anderen, kreeg hij, dankzij het tijdens de
Republiek zo gebruikelijke systeem van dienst en wederdienst, op grietenijniveau deel aan de politieke macht en werd hij geregeld afgevaardigd naar de
Landdag.
Vooral zijn drie huwelijken boden Hessel kansen. Voor zijn maatschappelijke stijging is de dood van zijn twee eerste vrouwen zonder meer 'fortuinlijk'
geweest. Mogelijk heeft Hessel persoonlijk erg onder de dood van zijn geliefden geleden, we weten hej niet, maar nu kon wel worden gerealiseerd wat
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anders wellicht meerdere generaties in beslag zou hebben genomen. De
huwelijken met Fock van Buma, Wytske Hoppers en Aefke van Jeltinga droegen aanzienlijk bij aan zijn 'kapitaal' en - niet minder belangrijk - verleenden
hem een driedubbel netwerk van aanverwanten, aan wie hij gunsten betoonde en van wie hij gunsten verkreeg. Bij dit alles dient wel te worden opgemerkt dat Hessel een ambitieus man was, die - zijn rekenboek getuigt ervan gericht was op verbetering van de eigen situatie.
Bij zijn drie vrouwen kreeg hij vervolgens - en opnieuw speelt toch zeer
waarschijnlijk het toeval een hoofdrol - slechts twee kinderen. De gehele erfenis werd verdeeld over Fockje en Jetze. Daardoor waren beide kinderen uiterst
aantrekkelijk als huwelijkspartners. Het familiekapitaal was overerfbaar, maar
ook het fortuin lijkt dat zijn geweest. Fockje werd op jonge leeftijd gekoppeld
aan de zeer vermogende Frederik van Hillema, die - opnieuw voor de familie
uiterst fortuinlijk - slechts enkele jaren na het huwelijk overleed, nadat ze
slechts één dochter hadden gekregen. Fockje was daarna als jonge en zeer
gefortuneerde weduwe een zeer aantrekkelijke partij. In 1643 hertrouwde ze
met Philip Ernst Vegilin van Claerbergen, secretaris van de stadhouder. Het
sociale netwerk van de Sminia's werd door deze connecties met het stadhouderlijk hof aanzienlijk versterkt. Ook het in 1653 afgesloten dubbelhuwelijk
was uiterst belangrijk voor de toekomst van de familie Sminia (en voor de
familie Vegilin). De families Sminia, Baerdt en Vegilin van Claerbergen raakten er nauw met elkaar door verwant. Zo werd Hessel van Sminia - die als
pater familias de touwtjes stevig in handen zal hebben gehad - in staat
gesteld achter de schermen een rol te spelen, nu niet meer alleen op grietenij niveau, maar ook op het niveau van het kwartier van Zevenwouden en binnen de grietmannencoterie die daar de dienst uitmaakte. Dankzij bemiddeling van Vegilin werd Jetze van Sminia in 1653, drie maanden voor zijn
huwelijk, raadsheer in het Hof van Friesland. In 1669 zou Hessel nog mogen
meemaken dat zijn zoon grietman werd, van Gaasterland. Aangezien Egbert
van Baerdt in 1669 overleed, vererfde de helft van het vermogen van de familie Baerdt op de kinderen van Jetze van Sminia en Anna Maria van Baerdt. De
kleinzonen van Hessel van Sminia werden grietman, Hessel Vegilin van Utingeradeel (1683-1689) en Haskerland (1689-1707) en Frederik van Sminia van
Utingeradeel (1689-1751).
Dit succesverhaal, waarin het huwelijken zo'n cruciale speelden, krijgt
diepte wanneer het geplaatst wordt tegen de achtergrond van het in de inleiding al genoemde proces van oligarchisering. Een steeds kleiner wordende
groep, in toenemende mate bestaande uit grietmansfamilies, kreeg een
steeds groter deel van het totale stemmenareaal in bezit, en daarmee van de
politiek-bestuurlijke zeggenschap op lokaal en gewestelijk niveau.105 Dit proces ging - het is een natuurlijk proces - gepaard met het uitsterven van zowel
adellijke als niet-adellijke (regenten-)families en aangezien onder deze beide
subgroepen een vrij stringente endogamie heerste, kregen individuele leden
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van de geslachten die overleefden gemiddeld meer stemmen in eigendom.
De familie Sminia is hiervan voorbeeld bij uitstek. Hessel van Sminia, zijn
vader en zijn kinderen waren door huwelijken geparenteerd geraakt aan de
families Aysma, Buma, Hoppers, Jeltinga, Hillema en Baerdt, en al deze
geslachten stierven tijdens het lange leven van Hessel van Sminia uit. De
bezittingen van deze families kwamen geheel of ten dele terecht bij de Sminia's. Deze bezitsaccumulatie onderstreept nogmaals de niet te onderschatten rol van het connubium - wie trouwde met wie - voor de Friese politieke
elite tijdens het Ancien Régime. Slotsom kan zijn dat bij de verwerving van
zijn sociaal, economisch en politiek kapitaal Vrouwe Fortuna Hessel van Sminia en zijn kinderen en kleinkinderen bij al hun uitgekiende huwelijken gunstig gezind is geweest.

Tabel la. 'Inkomsten' van Hessel van Sminia, 1617-1637, in
betaalde
rente

1617
1618
1619
1620-1621
1622
1623-1624
1625-1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635-1637
totaal

70
209
339
160
140
750
629
303
275
616
942
935
700
857

aflossingen, verkoop
vaak met onroerend
nog één of goed
meerdere
jaren rente

aangegane trakteleningen
menten
e.d.

840
520
245

1432

500
1450
1030
3082

212

carolusguldens

210

2407

2114

825
821

2210
1280
1690

1496
1187
3749

5781
1549
3541
4456
2206
2530
4734
3253
2557
1422
1164
4549

26105

7477

41502

2940
2590
3080
1400
3150
5740

300
395

420
350

527
2254

4450

282
297

6008
2768
3141

11375

13473

12127

overig
(vnl.
huren)
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totaal
'inkomsten'

3024
1554
2837
5941
5129
8631
9590
6991
6377
13497
4615
4369
14090
7538
17876
112059
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Tabel l b . 'Uitgaven' van Hessel van Sminia, 1617-1637, in
geïnde
rente

1617
1618
1619
1620-621
1622
1623-1624
1625-1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635-1637
totaal

12

aflossingen, aankoop
vaak met onroerend
nog één of goed
meerdere
jaren rente

meubels,
juwelen
e.d.

carolusguldens

bouw
huis

573
350
941
651

209

2495
4162

160
112
132
137

558
910
413
1438
4445

379
924

3004

2065

20900

960

2564
2730
140
2965
3412
5798
1224
1224
3360
4522
1777
29716

271
253
493
41
481
139

71

1400

1667

200

400
140
560
140
2000
2140
1000
5000

1168
85

471
2220

verstrekte overige totaal
'verteert'
leningen uitgaven 'uitgaven'

3120

^=5>>
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0
0
100
1162
997
692
601
-580
494
478
316
614

4260

2519
803
1052

17040

10408

1985
621
1694
4113
4362
6747
7042
5685
5624
12298
3324
3361
10461
6664
11488
85469

1039
933
1143
1828
767
1884
2548
1306
753
1199
1291
1008
3629
874
6388
26590
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Noten
1 Ferwerda, Adelyk en Aanzienelyk wapen-boek, op 'Sminia'. Op de achterzijde van
een genealogie in handschrift van de familie Aysma heeft zijn achterkleinzoon lohan
Vegilin geschreven: 'Synde de hand van de Olde Hessel Sminia tot Acrum vulgo pàke
Sminia, opgemaekt Ao 1654'; EVC inv.nr. 1323g (omslag la). 2 Vgl. Schmidt, Om de
eer, in navolging van Bourdieu. 3 In 1640 was Hessel van Sminia eigenaar van 15,67
stemmen en zijn dochter Fockje als weduwe van Frederick van Hillema van 45 stemmen. 4 Faber, Drie eeuwen II, 700-701. 5 Van de negen volwassen mannelijke telgen,
die het geslacht na Hessel van Sminia in vier generaties van het midden van de zeventiende tot het midden van de achttiende eeuw voortbracht (het bleef steeds een vrij
kleine familie), waren vier grietman, twee raadsheer, twee landssecretaris en een premier Qohannes Rhala (1710-1734) en Hobbe (1715-1735, verdronken te Franeker als
student) zijn niet meegerekend). 6 Hoewel de Friese regentenaristocratie in de zeventiende en in iets mindere mate in de achttiende eeuw in twee endogame subgroepen
was verdeeld - enerzijds het uit burgerlijke en eigenerfde kringen afkomstige patriciaat, waaronder de Sminia's, en anderzijds de standsbewuste adel (Faber, Drie eeuwen
I, 347-348; Faber, 'De endogamie') - wisten zij al spoedig huwelijkspartners uit laatstgenoemde groep te betrekken. Van de bovengenoemde negen mannelijke Sminia's
bleven drie vrijgezel. De overigen kregen (overigens ook allesbehalve te versmaden)
vrouwen uit het eigen huwelijkscircuit, behalve Idzard van Sminia, grietman van Hennaarderadeel, die in 1714 trouwde met grietmansdochter Tjallinga van Eysinga. Van
de dertien volwassen vrouwen in deze generaties traden zes niet in het huwelijk en
van de overige zeven werden drie uitgehuwelijkt aan leden van adellijke families.
Anna Maria, een zuster van Idzard, trouwde in 1702 met grietmanszoon Ulbo Aylva
van Burmania, die later dat jaar zelf grietman werd. Catharina Aurelia Lucia, ook een
zuster van Idzard, trouwde in 1717 met Gosewijn Theodoor baron van Coehoorn.
Twee dochters van Idzard kregen eveneens adellijke bruidegoms, Cecilia in 1745 in
grietman Tjalling Edo Johan Heringa van Eysinga en Catharina lohanna in 1753 in
Binnert Philip Aebinga van Humalda. 7 Vgl. Spanninga, 'Friese politieke elite'. 8 In
mijn nog te verschijnen proefschrift over de Friese politieke elite tijdens de Republiek
zal een en ander nader worden uitgewerkt. 9 EVC inv.nr. 417. Smalfolio (31x10 cm),
bevattende 186 genummerde bladen (372 bladzijden). 10 Na het overlijden van
Hobbe Baerdt van Sminia in 1858 vererfde de boerderij op diens dochter Baudina
Lucia (†1891), getrouwd met W.H. de Beaufort (†1900) en vervolgens op hun ongetrouwde dochter Cornelia Anna de Beaufort (†1957). Zij liet dit bezit na aan een
vriendin, die Groot Sminia State in 1958 liet verkopen. 11 In 1488 had Mennolt
Smeynge te Ferwerd er land 'opt wirp' (buitendijks), terwijl 'sellige butthe smeynge'
en 'sellige sybeth smeynge' in het verleden land aan de kerkpatronen van Ferwerd
geschonken hadden ; Oudfriese Oorkonden IV, 96. Zie over de naam 'Sminia' (Smid?)
De Vries, Friese persoonsnamen, 83. 12 Uit de periode vóór 1550 beschikken we onder
meer over de volgende gegevens betreffende de Sminia's te Ferwerd (zie De Vries,
Inventaris; vgl. Bijlage 1: 'Hypothetische genealogie van de oudste generaties Van
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Sminia', doorD.P. de Vries). In 1511 gebruikt Taka Mennoltsma als eigenaar 21 pmen
12 gras 'upt Werp' en huurt hij nog 6 pm van Aesger to Mantgum en een pm van Sancta Maria to Foswert; Register I, 93. Op 8-10-1525 verkopen de kerkvoogden van Ferwerd aan hun dorpsgenoten 'Roleff ende Jeth syn husfrow to Smynge' enkele grazen
'werpland' om met de opbrengst het koor van de kerk te kunnen bouwen; FAS inv.nr.
1. In het herziene register van de aanbreng van 1540 staat Jeth Gerrijts huijsvrouw toe
Sminghie genoemd als eigenaresse van 21 pm en 12 gras, die in 1511 waren aangegeven door 'Taco Mennoltsma Jette man'; blijkbaar was zij weduwe van deze Taco (van
deze 21 pm verklaart Jet Gerrijts huijsvrouwe even later dat zij hieruit 2 pm verkocht
heeft). Verder bezat en gebruikte ze elders in Ferwerd nog een perceel van 6 pm (in
1511 door Taco Mennoltsma nog gehuurd van Aesge toe Mantgum), 2 pm ('van wegen
haar mans weeskindt') en 7 gras buitendijks (die in 1511, zo werd in 1540 vermeld, nog
op naam van de Patroon stonden; het betreft hier mogelijk de 'achtehael gers werpland', die 'Roleff ende Jeth syn husfrouw to Smynge' in 1525 van de kerkvoogden van
Ferwerd hadden gekocht); Register UI, 65-69. Op 4-11-1550 verkopen Gerrijt Nannesz.
en Jeth Mennoltsd. 'thoe Smijnge' voor 60 gg een rente van 4 gg 'in ende wt alle onse
gueden'; FAS inv.nr. 2. Deze Jeth is ongetwijfeld dezelfde als Jet Gerrijts huijsvrouwe.
Zij is meermalen getrouwd geweest: met Taco Mennoltsma (leeft in 1511, in 1540
wordt zij zijn weduwe genoemd), met Roleff N. (genoemd in 1525) en met Gerrijt Nannesz. of'Geert Nanes alias Sminge' (genoemd in 1550, 1554 en 1555), maar ook met
ene Hillebrant, bij wie ze een zoon Frans heeft, stiefzoon van Geert Nanes (zie de
hoofdtekst en de volgende noten). Wellicht is Frans dezelfde als 'haar mans weeskindt' vermeld in 1540. Mennolt Smeynge, genoemd in 1488 (zie de vorige noot), is
misschien de vader van Jeth, of was Tako Mennoltsma diens zoon? En dan is er nog
Sijmen Smenije, die in 1511 te boek staat als eigenaar van eveneens 21 pm en 12 gras
upt Werp (buitendijks); Registerï, 92. Deze plaats is in 1540 echter eigendom van Gerben Pauwelsz, die het gebruikt 'als eijgen van zijn huijsvrouwe ende haer broeders
wegen den landen bij Sijmon Smingie anno XI angebrocht'; ibidem III, 67. Misschien
is dit een andere tak van de familie, waartoe in 1578 wellicht ook Tyepke Sminye en
Bartelt (Pieterz) Sminye of Smingie behoren (zie noot 20); horen zij thuis op het aanpalende Klein Sminiastate (Van Dijk, Van Ter Sted tot Olde Stins, 16)? Spahr van der
Hoek signaleert in 1511 als grondeigenaar en -gebruiker'm. Oenkerk {Registerï, 251)
een Hessel Smeyngen, die hij voor een Sminia houdt; Hessel van Sminia, in 1640
grondeigenaar in Oenkerk, zou op een of andere wijze aan deze Hessel Smeyngen
geparenteerd zijn; Spahr van der Hoek en Ypma, Tietjerksteradeel, 47-49, 75. Hessel
van Sminia (1588-1670) was echter vernoemd naar zijn grootvader van moederskant,
Hessel van Aysma, en de familie Sminia waarvan hier sprake is zal pas in de 18de eeuw
een rol in Tietjerksteradeel gaan spelen. 13 Ongha State telde 75 pm, Albada State 82
pm, Herjuwsma State 100 pm, Camminga State 67 pm en 12 gras en de twee boerderijen van Ter Sted 43 pm en 10' li gras en 47 pm en 5 gras; Van Dijk, Van Ter Sted, 16-19
en 170. Van de 28 boerderijen in Ferwerd, die aan de hand van de registers van de
aanbreng voor de 16de eeuw gereconstrueerd konden worden, waren er slechts twee
kleiner dan Sminia State; gemiddeld hadden zij 45 pm en ruim 4 gras, tegen Sminia
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slechts 21 pmen 12 gras. 14 Zie noot 12. 15 Op 26-8-1551 wordt Jetz Hoijtsema, huisvrouw van Frans Hilbrantsz. Smingie, een kwitantie getekend in verband met de levering van laken. In 1562 is Anna Gabbedochter wijlen huisvrouw van Frans Hylbrantsz.
Sminge; FAS inv.nr. 3. Zowel Jetz als Anna kan dus Frans' eerste vrouw geweest zijn.
16 Jisck, Jeesck of Jeske en Frans worden voor het eerst als echtpaar vermeld in 1566
(zie hieronder]. Zij was een dochter van Syrck Scheltesz. Aesterfal of Aestervalgh en Jel
van Donia. Zij was volgens het Stamboek een dochter van Tiebbe Dueckesz. en Frouck
Sickesd. Unia, die te Menaldum begraven zouden zijn. De saté Aesterfal (Oosterwal)
lag tussen Berlikum en Wier; in 1546 verkocht Syrck een jaarlijkse rente uit deze boerderij (Grafschriften, 118 en Van der Meer, 'Nammen', 473). In 1566, toen hij, 'olt van
jaeren zynde', pas weduwnaar was geworden van Jel, woonde hij 'toe Doenye' in de
buurschap Lyaersma onder Menaldum; deze saté was blijkbaar afkomstig van zijn
vrouw. Later dat jaar droeg hij al zijn roerende (waaronder de veestapel) en onroerende bezittingen over aan zijn kinderen, te weten mr. Feycke, Schelte, Tryncke (gehuwd
met Epo Wybesz.) en Jusck (gehuwd met Frans Hilbrantsz. Smynge), een en ander in
ruil voor een jaargeld van 100 gg boven kost en inwoning bij zijn dochter Tryncke te
Menaldum; FAS inv.nr. 7. Hij overleed op 29-11-1572 en werd onder een grote zerk in
de kerk van Menaldum begraven, naast zijn vrouw Jel Donia, die hem op 24-2-1566
was voorgegaan; Grafschriften, 118. Op 22-5-1573 was mr. Feycke Syrcxz. overleden
en aanvaardden Schelte Syrcxz. te Menaldum, Epo Wybesz. voor zichzelf en als man
en voogd van Tryncke Syrcxd. te Menaldum en Frans Sminye in gelijke hoedanigheid
als man van Jeeske Syrcxd. de erfenis, elk voor een derde deel; FAS inv.nr. 10. Overigens noemde Jeesck zich in de stukken uit 1574 en 1576 ook wel 'Jeesck Syrcxdochter
Donia'. In 1578 werd Feycke Eepez. te Menaldum, ongetwijfeld een zoon van Epo
Wybesz., in de personele impositie voor 4 carolusgulden aangeslagen; 'Registers', 222.
17 In 1562 legt Frans Hylbrantsz. Smyngie als vader en wettige voorstander van Teed,
zijn dochter bij wijlen zijn huisvrouw Anna Gabbedochter een geschil bij met Aebe
Mennesz. betreffende een jaarlijkse rente van 9 gg uit een plaats te Hantum; FAS
inv.nr. 6. 18 Ferwerda, Adelyk en Aanzienelyk wapen-boek op 'Sminia'; EVC inv.nr.
1323g omslag la. 19 Zo werd op 13-4-1571 door een honderdtal watergeuzen een succesvolle landgang ondernomen in Ferwerderadeel waarbij kerk en pastorie van Ferwerd geplunderd werden; De Meij, Watergeuzen, 62, 312. Tegen de watergeuzen die
'dagelycx' van de eilanden naar de kust kwamen om 'alderhande Pyraten, Zeerovers
ende andere Rebellen' aan en af te voeren, 'tot grooten anxte ende Vreeze der Ingesetenen', nam het Hof in juni 1573 maatregelen door de grietenijbestuurders van Barradeel, Het Bildt en Ferwerderadeel op te dragen alle aanlandingen van schepen te
verbieden, behalve aan de Nieuwezijl op Het Bildt en te Holwerd; schepen van overtreders van dit gebod moesten in brand worden gestoken; Charterboek III, 939, 943.
20 'Registers', 181. Edelen zonder titel of heerlijkheid (anderen waren er in Friesland
niet) en grietmannen werd 12 eg in rekening gebracht; in Ferwerd werden 2 en in
geheel Ferwerderadeel 11 personen voor dat bedrag aangeslagen; ibidem 158. In Ferwerd was de belasting als volgt over de 93 belastingplichtigen verdeeld: 50 eg (de prelaat van Foswerd), 12 (2 edelen), 6 (de pastoor), 3 (10 personen), 2Vz (6), 2 en 10 st (1),
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2 (14), Vh (15), 1 eg (9) en 5 tot 25 st (34). Overigens worden ook een Tyepke Sminye
(aangeslagen voor Vh eg) en een Bartelt (Pieterz) Smingie (2 eg) genoemd; zie noot
12. 21 Volgens het Stamboek op 16-10-1581. Aangezien er in juni 1582 'differenten'
ontstonden over zijn erfenis, is deze datum niet gehee) onwaarschijnlijk. 22 Curator
over Tiede Abbez was Regnerus Hallemius, secretaris van Ferwerderadeel. Jettie
Fransz werd bijgestaan door Sybe Peijma, 'zijn neve'. Baarlieden waren Doecke
Aysma, grietman van Ferwerderadeel, en de advocaat Jacob Bouricius. Enkele jaren
later ontstond opnieuw onenigheid. Bij monde van zijn curator mr Jacob van Herbayum eiste Tiete Abbez een deel van het geld dat in 1574 voor de overdracht van het
huis op Sminija saté was verkregen, weigerde hij zijn deel van de door zijn grootvader
nagelaten schulden te betalen, zoals afgesproken op 14-6-1582. Hij beweerde dat zijn
stiefmoeder (bij de baar van 13-6-1582) ten onrechte 100 gg was toegewezen voor het
door haar in het huwelijk ingebrachte zilver, omdat dat 'nyet meer ware in rerum
natura ende geconsumeert' en dat Jeesck nog enige oude landhuren met hem moest
verrekenen; FAS inv.nr. 13. 23 FAS inv.nr. 13. 24 Uit meerdere aantekeningen in het
rekenboek blijkt dat Jetze Sminia en vooral zijn vrouw Jel zich persoonlijk met het
boerenbedrijf bemoeiden ('Yck Yel Aysma hebbe Sybe backer toe Ferwerdt geleendt 5
loepen rogge'; 'Yck ben mijn E. broeder Hotze Aysma schuldich een halve farndel
grauwe oorten met een half farndel groene oortten'; van 'Gijsbardt Buma mijn neeff...
gecoftvyer koeyen'). 25 Buma, 'Bewoners', 81 vlg.; Stamboekop 'Lauta van Aysma' en
de door O. Hellinga verzorgde fragment-genealogie in Kingma, Bitgum, 258-259. Hessel van Aysma's invloedrijke volle neef en naamgenoot was als president van het Hof
van Friesland tot zijn val in 1587 het hoofd van de Leycesterse partij in dit gewest. 26
Hessel Aysma en Wvbrich Buma hadden twee kinderen: Hotthye of Hothje en Jel of
Jelcke. Hotthye Aysma te Beetgum (later Raad ter Admiraliteit) werd in 1578, toen zijn
beide ouders al waren overleden, aangeslagen voor 6 eg. Zijn oom Mintze of Minthie
Buwema op Buma-state onder Beetgum, een van de twee broers van Wybrich Buma,
betaalde 10 eg. In Beetgum was de belasting als volgt over de 28 aangeslagenen verdeeld: 12 eg (2 edelen), 10 (2 personen), 6 (3, waaronder de pastoor), 4 (1), 3 (6), 2 (3),
1 (10), en nihil (1); 'Registers', 223. 27 EVC inv.nr. 416. In de aanhef is sprake van'Jetze
Smijnjie', terwijl hij ondertekende als 'Jetze Sminnia'. 28 Misschien was men door
ervaring wijs geworden: zowel Hothje van Aysma, de vader van Hessel en Sibolt, als
genoemde Sibolt zelfwaren beneden hun stand getrouwd; Stamboek. 29 Slechts eenmaal wordt in Sminia's rekenboek (zie noot xx) een bloedverwant van Jetze Sminia
genoemd. In 1586 geeft hij 'Tite Abbez, mijn suster soon' een kortelas, waarvoor 8
daalders moet worden betaald wanneer deze na acht jaar niet is getrouwd en een kind
van een jaar oud heeft. 30 Dit weten we dankzij de volgende aantekeningen achterin
zijn rekenboek: 'Anno 1608 den 30 Martius heeft de luitenant Formerius van mij Hessel Sminia gecoft den Cronycke Carionus op conditye dat als ick wederom te huis wt
Vranckrijck come als dan sal hy my dit betalen voor die zomma van 8 carolusgulden
en indien ick mocht geraecken te sterven zoo sal Voormerius die voorverhalde Cronycke Carionus vergefs hebbe ende daer en sal hem niet om gemaent worden. Hessel
Si. Op 4-4-1608 maakte Hessel een soortgelijke afspraak met Borrit Jacobs. Voor 1612

Wumkes.nl

KAPITAAL EN FORTUIN

41

zijn er posten ingeschreven (door Albert Aysma?) betreffende 'Ontvang van weege
myn cousin Hessel Sminia geduierende syn voiage nae Engelandt' en 'Uitgave van
weegen myn cousin Hessel Sminia geduerende syn peregrinatie in Engelant'. Of Hessel in Engeland of elders een universiteit heeft bezocht is niet bekend; in de bijlage bij
Zijlstra, Het geleerde Friesland, komt hij in elk geval niet voor. 31 Volgens Brouwers,
Andringa, 29, had het huwelijk toen Fock op 25-8-1615 overleed, negen maanden
geduurd (zij zal dan ook in het kraambed zijn overleden). Klaarblijkelijk heeft de verloving vrij lang geduurd. 32 Auco of Ausonius Aysma, 1601-1625 secretaris van zowel
Staten van Friesland als Gedeputeerde Staten. Hij was een zoon van Doecke Aysma,
grietman van Ferwerderadeel en overleed in 1625. 33 Achternicht Lolck Johansd.
Aysma was de weduwe van Hothje Aysma, de broer van Hessels moeder Jel Aysma. 34
Popcke (van) Buma was omstreeks 1545 ('anno 1570 heeft Popke Buma sich mondich
ende ower die vyff ende twintich jaeren oldt verclaert') in de noordelijke Wouden
geboren als zoon van Wiger Ballings Buma of Buwema en - volgens het rekenboek van
Hessel van Sminia - Hylck Harckema. Hij werd de erfgenaam van Sije Buma, waarschijnlijk zijn oom, op Buma State te Westergeest (Andreae, Oudheidkundige plaatsbeschrijving II, 46). Over zijn huwelijk noteerde zijn schoonzoon: 'Gelijck ick selver
uyt den mont van Popke Buma hebbe hooren seggen is hij met Aeth van Andringha
int jaer 1578 ontrent Pinxteren getrout'; de personele impositie van 1578 geeft daarom
ook 'Gosse Andringa oft Popco Bonga' (zie noot 36). Een familierelatie tussen de
Buma's van Beetgum (Hessels grootmoeder Wybrich van Buma) en de Buma's van
Westergeest (Hessels schoonvader Popcke van Buma) was mogelijk aanwezig, maar is
moeilijk aantoonbaar; Andreae, 'Een en ander'; Andreae en Van Booma, 'Een en
ander'; Buma, 'Bewoners'. 35 Zie de volgende noot. 36 In de personele impositie van
1578 betaalde 'Gosse Andringa oft Popco Bonga' (eerstgenoemde is in 1579 of 1581
overleden) als enige te Akkrum 12 eg, het bedrag voor een edelman. Tzallinck Andringa, een volle neef van Aeth, betaalde in St. Jacobiparochie, waar hij toen woonde,
eveneens 12 eg, terwijl Geel Andringa, een tante van Aeth, in haar toenmalige woonplaats Sneek 10 eg betaalde; 'Registers', 250, 269, 272. 37 Aeth zou ook nog een broer
Popcke hebben gehad, maar hierover bestaat enige verwarring en onzekerheid. Volgens Andreae en Van Booma, 'Een en ander', was Popcke Buma een broer van Fock en
Wiger en trouwde hij met een Hillema, 'naar men wil met Houckje, mogelijk een
dochter van Gellius van Hillema' (doch volgens andere betrouwbare genealogen was
Houckje getrouwd met Hector van Bouricius). Zij baseren dit, zonder bronopgave, op
de kwartierwapens op een grafzerk in de kerk van Akkrum. Brouwers, Andringa, 29
daarentegen geeft Popcke van Buma en Aeth van Andringa alleen Fock, Wiger en Geel
als kinderen. Wiger zou een zoon Popcke gehad hebben, die op 12 september 1652
overleden zou zijn en onder de zerk van Aeth in de kerk van Akkrum begraven. De
opschriften op deze zerk, zoals in 1967 beschreven door DJ. van der Meer (Verzameling grafschriften RAF) vermelden eveneens het jaar 1652, doch van de foto van de
betreffende grafzerk (fotocollectie RAF) valt duidelijk als overlijdensdatum van Popke
van Buma 12 september 1620 af te lezen. Het rekenboek van Hessel van Sminia maakt
veelvuldig melding van zwager Wyger van Buma, ook bij de verdeling van de erfenis
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van Popcke senior, maar niet van een zwager Popcke. 38 Aantekening in Sminia's
rekenboek. Waarom Hessel haar zijn 'nicht' noemt is mij niet gebleken. 39 De zoon
uit het eerste huwelijk, Barthold van Nijsten, werd in 1670 grietman van Rauwerderhem. 40 Portret in het Fries Museum; zie Hempenius-Van Dijk, '1578-1811', 134;
Obreen, 'Een dockumer secretaris'. 41 Hun fraaie grafsteen, oorspronkelijk waarschijnlijk in de kerk van Ferwerd, is nu opgesteld in de tuin van Harsta State te Hogebeintum; Van den Berg, Ferwerderadeel, 229. 42 Zij overleed op Harsta State te Hogebeintum en werd in de kerk aldaar bij haar eerste man begraven. 43 Zie noot 9. 44
Albert Aysma, Ontvanger-generaal en Gedeputeerde Staat, was een kleinzoon van een
broer van Hessels overgrootvader, doch getrouwd met Tjets Aysma, een dochter van
zijn oom (moedersbroer) Hothje Aysma. 45 De moeder van Aeth Andringa was Geel
Reynarda. 46 Volgens een aantekening eerder in zijn rekenboek. 47 Volgens de grafzerk in de kerk van Akkrum, zie noot 37. 48 In het stemkohier van 1640 stonden 2
stemmen in Kollumerland en 1 stem in Achtkarspelen op naam van Fokje van Sminia,
weduwe van Frederick van Hillema; Hessel van Sminia had 2,67 stemmen in Kollumerland. 49 Het recht van 'afkoop' was normaliter het recht van een huurder om bij
zijn vertrek de waarde van het huis, dat zijn eigendom was, tegen taxatieprijs te vorderen van de verhuurder. In dit geval was Sminia State, waar Hessels vader zelf nog boer
was geweest, in z'n geheel, dus inclusief huis, eigendom van Hessel van Sminia. Het
huis ca. (of eigenlijk het gebruiksrecht van het huis en de bijbehorende immobilia)
werd nu blijkbaar, nu het niet meer door de eigenaar werd gebruikt, verkocht aan de
huurder, die de koopprijs in tien termijnen (negen termijnen van 350 carolusguldens
en één, in 1625 betaalde termijn van 238 carolusguldens, in totaal 338 carolusguldens
of 2420 goudgulden), 'blijckende bij den huiersedel', aan de landheer overdroeg. Zie
voor de termen 'afkoop', 'geschenk', 'propijn' en 'verschot' Encyclopedie, Spahr van
der Hoek en Postma, Geschiedenis en Drielsma, Grondbezit. 50 Hessel betaalde voor
deze taxatie van 'mijn saemt myn dochter goederen' 60 eg, dus 2 promille. 51 Korte
tijd later kocht Hessel van zijn zwager Reyn van Hoppers ook het resterende deel van
de boerderij onder Sneek. 52 In 1631 werd bijvoorbeeld voor de ene boerderij te Witmarsum voor een periode van negen jaar een nieuwe huurovereenkomst vastgesteld.
De pachtprijs voor de 35 pm die onder deze plaats werden gebruikt werd verhoogd
van 62 gg en 14 st naar 70 gg met als 'geschenk' voor deze huurtermijn 2 jaren huur,
140 gg, mei 1632 te betalen. Een dergelijk 'geschenk', hier ook 'propijn' genoemd, was
een vast onderdeel van de pacht; vgl. Encyclopedie, 316-317. 53 Op 1-5-1641 vond de
scheiding plaats tussen de erfgenamen van Buwe van Jeltinga en Saske van Wijnia, te
weten Imck van Jeltinga, getrouwd met dr. Focco Aysma, haar zuster Aefke, getrouwd
met Hessel van Sminia, en Sjoerd Ibaerda als erfgenaam van Iwerke Ibaerda, zoon van
Frouck van Jeltinga, een zuster van Imck en Aefke. Imck en Aefke kregen 2 boerderijen
van elk 50 pm te Kollumer Uiterdijken en Blija. Hessel van Sminia en Aefke van Jeltinga namen direct daarop het erfdeel van Sjoerd Ibaerda over voor 5343 gg en 9 st. Op
29-10-1657, nadat Aefke van Jeltinga op 19-12-1656 was overleden, werd de scheiding
geregeld tussen Hessel van Sminia en zijn stiefzoon Bartholomeus van Nijsten, enig
erfgenaam van zijn moeder - Hessel had immers zelf geen kinderen bij Aefke - van
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zowel de in het huwelijk ingebrachte goederen en gelden als staande huwelijk aangekochte roerende en onroerende goederen, ontstane in- en uitschulden; Hessel had
aan 'gerede penningen' 2004 en Aefke 5400 eg ingebracht; EVC inv.nr. 418. 54 Faber,
Drie eeuwen I, 134; II, 574. 55 In 1618 geeft hij het totaal van de gelden die op rente
door hem zijn 'uijtgeseth' (zijn inschulden, in totaal 7202 eg), in 1621 worden zijn
onroerende bezittingen getaxeerd op 30.000 eg en in januari 1632 geeft hij een opsomming van zijn uitschulden, in totaal ruim 12.500 eg. Door het totaal van de in- en uitschulden in achtereenvolgens 1618 en 1632 als uitgangspunt te nemen kunnen we
voor het voorafgaande jaar de in- en uitschulden berekenen door de bedragen die hij
afloste er bij op te tellen en de schulden die hij maakte er af te trekken; de in- en uitschulden in het daarop volgende jaar worden verkregen door de bedragen die hij
afloste er af te trekken en de geldsommen die hij leende er bij op te tellen. Zodoende
kan voor de gehele periode van 1617 tot 1637 zijn schuldenpositie berekend worden.
Op vergelijkbare wijze is voor de verschillende jaren de waarde van zijn onroerend
goed vastgesteld door de geldsommen waarvoor hij land en dergelijke kocht en verkocht voor de jaren voor en na 1621 te verrekenen. De eerder genoemde twee boerderijen te Witmarsum en het derde deel van een boerderij onder de klokslag van Sneek,
die Hessel in 1629 als voogd over zijn zoon Jetze ten deel vielen uit de erfenis van Wyts
Hoppers' vader Jochem Hoppers, zijn door mij op grond van de huurwaarde en de
periodieke geschenken naar analogie van de huren en de (ver)koopprijs van door
Hessel gekochte en verkochte boerderijen geschat op een waarde van 9000 eg. Ook de
relatief kleine bedragen die hij besteedde aan de (ver)bouw van zijn huis in Akkrum
zijn hier meegeteld. Door voor de verschillende jaren de waarde van zijn onroerende
goederen te verminderen met zijn uitschulden en te vermeerderen met zijn inschulden kon vervolgens een schatting van zijn totale vermogen (buiten de roerende goederen, waaronder zilver en juwelen) verkregen worden. De inkomsten en uitgaven in
de jaren 1620-1621, 1623-1624, 1625-1627 en 1635-1637 werden door Hessel-hij verontschuldigde zich hier steeds voor - in één rekening verantwoord. De totalen van
deze jaarrekeningen zijn door mij door twee of drie gedeeld. 56 In 1638 kocht hij
samen met zijn vrouw Aefke van Jeltinga van de Staten van Friesland uit de voormalige kloostergoederen een boerderij te Birstum bij Akkrum (RAF, verzameling aanwinsten inv.nr. 362) en een boerderij onder het klooster Foswerd (EVC inv.nr. 418); in
1648 kochten zij een boerderij in Akkrum (Beyma thoe Kingma inv.nr. 892); in 1653 en
1663 kocht hij met Regnerus van Andringa verschillende stukken land onder Akkrum
(vier koopbrieven in Collectie Sminia inv.nr. 3) en in 1661 werd land in een saté te
Haskerdijken gekocht (EVC inv.nr. 418). 57 EVC inv.nr. 418 (29 november 1657). 58
Faber, Drie eeuwenl, 134; II, 574. 59 Faber, Drie eeuwen II, 700-701. 60 Tjaert Gosses
alias Anderinga goeden to Ackrum' werden door de stadhouder van Karel V in 1517
toegewezen aan 'Michel Schrijver en Leenairt Huyge'; Charterboek II, 343. Een kleinzoon van laatstgenoemde, kapitein Leendert of Lenardt (van) Huyghis, zoon van
Frans Huyghis en Geel van Bootsma, woonde te Akkrum en werd na zijn overlijden in
1622 in de kerk aldaar onder een fraaie grafzerk begraven, samen met zijn eerste
vrouw Wyts van Galama (†1607); Collectie grafschriften RAF. Zijn tweede vrouw
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Frouck van Aysma (†1668) was een dochter van Hessel van Aysma, volle neef en
naamgenoot van Hessel van Sminia's grootvader Hessel van Aysma. In 1640 had
Leenderts zoon Hessel Huyghis te Bolsward 6 stemmen in Akkrum en nog 3 elders in
Utingeradeel. Waarschijnlijk gaat het bezit van Huyghis in Akkrum niet terug op de
geconfisqueerde goederen van de Andringa's, maar is het afkomstig uit de familie
Galama, aangezien zowel Wyts' vader Taecke, grootvader Sicke en overgrootvader
Douwe Gales van Galama volgens het Stamboek op Blinckstra State te Akkrum woonden; vgl. Bakker, Toponomy, 30-31. Ook Brouwers betwijfelt of de verbeurdverklaring
voor de Andringa's veel gevolg gehad heeft, 'want het bezit hoort later zonder mankeren aan Tiaerdt zijn kinderen'; Brouwers, Andringa, 17. 61 'Gosse Andringa oft Popco
Bonga', 'Registers', 272. Ook Feicke Tetmans te Oldeboorn werd voor 12 eg aangeslagen, doch niet als edelman, maar als grietman, ibidem, 273; zie verder noot 20. 62
Door de volmachten van de dorpen van Utingeradeel (Nes was absent), met als één
van de drie volmachten van Akkrum Popcke Buma, werd de naam van Jelle Andringa
vijfmaal genoemd, Rincke of Rinck Andringa driemaal, Tetman Fockes en Sipcke
Abbema elk tweemaal, en Marten Hepckens, Lenart Huygens en Enne Kempesz. elk
eenmaal; SVF inv.nr. 2881. 63 Hoewel hier waarschijnlijk sprake is van twee takken
van een en dezelfde familie - de families voerden hetzelfde wapen - is het genealogen
tot dusver niet gelukt deze verwantschap aan te tonen. Oudere genealogen, Ferwerda
en later De Haan Hettema en Van Halmael, hielden Tjaard en zijn zuster Aeth Andringa nog voor een broer en zuster van genoemde Jelle van Andringa, doch later onderzoek door Brouwers heeft aannemelijk gemaakt dat zowel Tjaard als Aeth Andringa
kinderen waren van Gosse Tyaerdts Andringa, in 1543 kerkvoogd te Akkrum, en kleinkinderen van Tiaerdt Gosses Andringa, boer te Akkrum en (later Gelders) grietman
van Utingeradeel. Jelle van Andringa daarentegen was een zoon van Tineke Hoytes
Andringa, boer te Oldeboorn en Aeff Innedr. Tineke was een tegenstander van de
Spaansgezinde grietman van Utingeradeel Andries Grijph en procedeerde met hem
uit naam van de ingezetenen van de grietenij; Brouwers, Andringa, 28-29, 154-155.
Niet Popcke Buma, de schoonzoon van de eveneens anti-Spaansgezinde Gosse
Andringa uit Akkrum werd in 1601 na het overlijden van Feycke Tetmans grietman
van Utingeradeel, maar Tincke's zoon Jelle Andringa. Jelle's zoon Tinco, kleinzoon
Regnerus en achterkleinzoon Lubbertus van Andringa (†1682) waren eveneens grietman van deze grietenij. Een generatie later stierf het geslacht Andringa van Oldeboorn
uit, al leeft de naam voort bij de familie Van Andringa de Kempenaer. 64 Zie noot 62.
Of Popcke van Buma kandidaat heeft gestaan in de grietmansverkiezing van 1613,
toen Jelle van Andringa als grietman werd opgevolgd door zijn zoon Tinco, weten we
niet, omdat de stembesognes van de betreffende verkiezing niet bewaard zijn gebleven. 65 Helaas zijn voor de jaren vóór 1639 geen complete lijsten van volmachten
bewaard gebleven. Uit de resoluties van de Staten van Friesland weten we, dat hij in
1600 volmacht was en toen zitting had in een commissie die een hooglopende ruzie
binnen het college van Gedeputeerde Staten moest bijleggen; zie Resoluties, nrs. 603
en 606. Zie voor de afhankelijkheid van de eigenerfde volmacht van de grietman noot
74. 66 Utingeradeel telde in 1640 231 stemmen, waarvan slechts een kleine minder-
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heid geen pachtboer, maar eigenaar-gebruiker was (in mijn telling 16,9%, volgens
Faber, Drie eeuwen II, 493, 14%). Het kwam in 1640 in Utingeradeel slechts een enkele keer voor, dat één (pacht)boer meer dan één stem in gebruik had. 67 STA inv.nr.
265. Als andere kandidaten werden genoemd Heert Baertes, Abraham Roorda, Joost
Heerma, Jancke Douma en Lenert Huygis. De weduwe van Jelle van Andringa, Gerland van Oenema, was een zuster van Tiberius' vader. Zijn moeder Haesje was een
dochter van de zeer kapitaalkrachtige Willem van Vierssen, die waarschijnlijk meer
geld aan de kostbare kuiperij kon besteden dan Hessel van Sminia. 68 Uiteraard hadden de eigenaars vóór 1640, zij het indirect via hun pachtboeren, ook invloed op de
verkiezingen. 69 Hessel Huyghis was ongetwijfeld de zoon van Leendert of Lenardt
(van) Huyghis (†1622); zie noot 60. 70 In het stemkohier van Utingeradeel wordt zij
Sytske van Andringa genoemd; onder haar meisjesnaam Sytske Bennes Sjoerda bezat
zij nog 7 stemmen in Tietjerksteradeel (Giekerk en Oenkerk, en als Sytske van Andringa nog een stem in Wyns). 71 Amelius en Jacques waren broers van Tiberius van
Oenema, Regnerus' voorganger als grietman; Regnerus' moeder of stiefmoeder Gerlant van Oenema was een zuster van hun vader. Amelius had 2 stemmen in Terhorne,
Jacques 2 in Terhorne en 1 in Akmarijp; samen hadden zij als erfgenamen van hun
broer Tiberius 2 stemmen in Oldeboorn en 1 in Nes. 72 Saco Fockens had in 1640 2
stemmen in Oldeboorn en 2 stemmen in Nes, Wisckje Fockens bezat 5,5 stemmen in
Oldeboorn en op naam van Cornelis van Kinnema stonden, nomine uxoris, 3,5 stemmen in Oldeboorn, een stem in Nes en een stem in Akkrum. Regnerus' dochter Antje
trouwde later met Saco Fockens, zoon van genoemde Saco Fockens, grietman van
Opsterland. Genoemde stemmen waren ongetwijfeld afkomstig uit de erfenis van
grootvader Feycke Tetmans; de familie Fockens was immers alleen in de grietenij
Opsterland politiek actief. Bovendien zullen Saco, Wisckje en Romckje elk een gelijk
aandeel in de erfenis van hun moeder gekregen hebben. 73 In het grote dorp Oldeboorn, met buiten de stemmen van de corpora 80,5 stemmen, hadden Regnerus'
moeder en de genoemde 'vrunden' samen 20 stemmen. 74 Helaas beschikken we
voor de jaren vóór 1639 niet over complete lijsten van volmachten ten Landdage. In
elk geval was Hessel van Sminia volmacht in 1623 (CharterboekV, 285), 1627 (CharterboekV, 312, 313), 1628 (SVF inv.nr. 2425), 1629 (CharterboekV, 323), 1632 (CharterboekV, 343,352, 356), 1633 (CharterboekV, 357), 1637 (CharterboekV, 439, SVF inv.nr.
2426); in de tussenliggende jaren zal hij meestal eveneens volmacht zijn geweest. Volgens de procuratieboeken van de volmachten ten landdage compareerde Hessel van
Sminia in de periode van 1639 tot aan zijn dood in 1670 voor Utingeradeel op de landdag (* als edelman) in 1640, 1641, 1642, 1643, 1644 (1645 blanco), 1646, 1647 1648,
1649, 1650, *1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662 (1663 blanco),
1664 (1665 blanco), *1666, *1667, *1668, 1669 (1670 blanco) en zijn zoon Jetze van
Sminia voor Utingeradeel in *1651 en *1652; SVF inv.nr. 2427-2428. Overigens was
Hessel van Sminia in de eerste jaren dat hij in Akkrum woonde voor zijn volmachtschap waarschijnlijk vrij afhankelijk van de grietman. In de bewaard gebleven akte
van procuratie door de dorpsvolmachten van Utingeradeel van 1617 kreeg grietman
Tinco van Andringa namelijk 'volcommen macht ende authoriteijt omme nae sijn
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believen (ter noot ende d'saecke vereisschende) een gequalifîceert persoon wt onse
voorschr. grietenije ... tot hem te moegen kiesen'. Van de 105 akten van procuratie van
de grietenijen die uit de periode vóór 1632 in SVF bewaard gebleven zijn (uit de jaren
1617, 1618, 1619, 1621, 1622, 1625, 1627, 1628, 1630, 1631, waarvan slechts twee
betreffende Utingeradeel, uit 1617 en 1628), heeft echter alleen de procuratie van
Doniawerstal uit 1619 een soortgelijke bepaling. Veel gebruikelijker was dat, wanneer
er slechts één volmacht was gekozen (de grietman als edelman], deze een substituut
(uit de eigenerfde staat) mocht aanwijzen (twee volmachten konden als eikaars substituut optreden). 75 CharterboekV, 301-312; Guibal, Democratie en oligarchie, 108110. 76 Guibal, Democratie en oligarchie, 92-94. 77 Engels, Naamlijst, 4-5. Zijn aanstelling tot Gedeputeerde ter Staten-Generaal van 10 mei 1644 in EVC inv.nr. 418. 78
Gloria Parendi, 190, 325, 339, 442, 509, 644. 79 EVC inv.nr. 418; in EVC inv.nr. 1266
een extract uit 1689 - toen Frederik van Sminia Hessel Vegilin van Claerbergen
opvolgde als grietman van Utingeradeel - van het deel van de overeenkomst dat handelt over de aankoop van grond in Utingeradeel. 80 '...voorbehoudens het kerckvoogd-schap van Aeckmarijp, waerin de Bijsitter Riemer Haentkes voor een derde
persoon ingelaten sall werden, sullende alle iaeren een van drijen afsgaen, ende derde
weder in des afsgaenden plaets succederen'. 81 Wellicht hield het niet doorgaan van
de benoeming van Tincko tot grietman van Utingeradeel verband met diens wangedrag als secretaris van Sloten, waardoor hij zich niet geliefd maakte bij stadhouder
Willem Frederik. In 1666 - na het overlijden van Willem Frederik - werd hij grietman
van Lemsterland als opvolger van zijn zwager Saco Fockens. 82 Buma, 'Een zwaar
bewapende kerkbank'. De bank moet dus na het overlijden van Wyts Hoppers in 1626
en vóór het huwelijk met Aefke van Jeltinga in 1636 vervaardigd zijn. Uit het rekenboek blijkt dat in 1632 'Meijster Bartle Hommedeij kistemaecker tot Sneeck' 140 carolusguldens betaalt kreeg voor de vervaardiging van 'een vraeije Banck ofte Stoell inde
kercke tot Ackrum'. 83 De fraai gekleurde ontwerpen, gemaakt door P. de la Haye en
Aegidius Waeterwel, in EVC inv.nr. 418. Overigens is het ook mogelijk, dat reeds Hessels vader het wapen met de zandloper voerde en Hessel zich een wapen met wat
meer allure wilde verschaffen, maar daar later vanaf zag. Het latere wapen van de
familie Sminia kwam in gebruik na het huwelijk van Jetze van Sminia en Anna Maria
van Baerdt, en ontstond door kwartilering met de heraldische elementen uit het
wapen van de familie Baerdt (een liggende wassenaar met daarboven drie sterren en
drie struisveren als helmteken) met in het eerste kwartier een zilveren zandloper, in
het tweede drie sterren, in het derde een wassenaar en in het vierde kwartier drie
struisveren. Aanvankelijk werd dit wapen alleen gevoerd door degenen die zich
Baerdt van Sminia noemden (het wapen van grietman Frederik van Sminia op de in
1693 door Schotanus vervaardigde kaart van Utingeradeel heeft nog alleen een zandloper), doch later door alle leden van de familie. Het wapen werd definitief vastgelegd
door het KB van 20-2-1816, waarbij Hector van Sminia in de adelstand werd verheven.
84 Helaas is deze zerk van 2,74 bij 1,72 m sterk beschadigd. Volgens het nog leesbare
deel van de opschriften liggen hier begraven Fock van Buma, huisvrouw van Hessel
van Sminia, overleden op 25-8-1615 en Wytske van Sminia (kleindochter van Hessel
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van Sminia), overleden op 25-4-1726. Hoogstwaarschijnlijk is ook Hessel van Sminia
zelf onder deze zerk bijgezet; RAF, collectie grafschriften. 85 In 1620-1621 besteedde
hij 1667 eg 'tot mijn bouwinge', in 1622 200 eg aan 'arbeytsloon aen mijn plaetse als
mede d'materialen', in 1631 1168 en in 1632 85 eg aan 'bouwinge van mijne huisinge'.
86 In 1620-21 een dozijn zilveren lepels voor 56-15-..; in 1623/24 inmeubelen, een
nieuwe wagen en een 'Poolsche Sleede' voor 77-3-0; in 1625 twee zilveren zoutvaten
voor 138-12-0; in 1627 twee zilveren zoutvaten en een half dozijn lepels voor 138-12-0;
in 1631 zilverwerk (zoutvat, mosterdpot) voor 71-9-0. 87 D. Hartsema in Friesland
Post, okt. 1983. 88 En bij de derde vrouw Aefke van Jeltinga nog een dochtertje Sasckje, die jong overleed. 89VanderLey, 'Haersma';Bakse.a., 'Biografieën', 264-266; Boeles, FrieslandsHoogeschoolll, 4-5. 90 Fredericks zuster Houckje was in 1618 getrouwd
met raadsheer Hector van Bouricius (†1636) en bezat in 1640 29,12 stemmen, deels
bestaande uit de erfenis van haar ouders en deels uit het door haar man nagelaten
bezit. Haar ongetrouwde broer Arent of Arnoldus van Hillema, ontvanger-generaal
van Tietjerksteradeel, bezat 13 stemmen, die hij in 1653 naliet aan Houkje en haar
oudste zoon; vgl. Friesche Volksalmanak 1838, 77-79. 91 Jetze (van) Sminia werd in
1642 ingeschreven als 'Snecanus', afkomstig uit Sneek; Album studiosorum, nr. 4007.
Waarschijnlijk was hij daar leerling van de Latijnse school geweest, die, toen onder het
rectoraat van de latere Franeker hoogleraar Petrus Moll, goede bekendheid genoot en
vanuit Akkrum (afgezien van de veel kleinere Latijnse School in Joure, die waarschijnlijk minder goed bekend stond) de dichtst bijzijnde was; Wadman, Schola Alvini, 26;
Spanninga, 'Latijnse School'. Bij de immatriculatie in Leiden werd geen plaats van
herkomst opgegeven, in Bourges Akkrum; Zijlstra, Het geleerde Friesland, bijlage. Sminia zal aan de universiteit van Bourges gepromoveerd zijn, aangezien vóór 1673 - hij
werd in 1653 tot raadsheer aangesteld - gold dat alleen edelen niet in de rechten
behoefden te zijn afgestudeerd om in aanmerking te komen voor benoeming als
raadsheer; Sickenga, Hof van Friesland, 33. 92 Sickenga, Hof van Friesland, 211. 93
Van 1648 tot 1656 waren Petrus Axma en Gerard Walrich beide voor de helft ontvanger
der consumptien; in 1656 kreeg Walrich de helft van Axma erbij. Gerard of Gerardus
Walrich, burgemeester van Leeuwarden en overleden in 1669, was in 1664 door Willem Frederik op zijn sterfbed gevraagd om samen met Willem van Haren en Philip
Ernst Vegilin van Claerbergen zijn weduwe bij te staan, EVC inv.nr. 484; zie Visser, 'De
Friese stadhouders', 89 noot 31. 94 Zie noot 101. 95 Op de benoeming van raadsheren vanwege de plattelandskwartieren had de stadhouder enige invloed, niet alleen
doordat hij samen met Gedeputeerde Staten een drietal opmaakte, waaruit de Staten
van het kwartier, waarin de vacature voorviel, dan de nieuwe raadsheer kozen (Guibal, Democratieën oligarchie, 26; Sickenga, Hof, 21-23; Engels, Hof, 16; Huussen, Veroordeeld in Friesland, 13; Charterboek IV 892), maar ook door zijn connecties met een
wisselend aantal grietmannen en andere volmachten ten Landdage. Doch in geen
enkel kwartier was zijn invloed zo groot als in het kwartier van de Steden, waar hij in
negen van de elf steden het recht van magistraatsbestelling uitoefende, waardoor hij
in deze steden het laatste woord had in de magistraatsbenoemingen en in de verkiezingen van volmacht ten Landdage en dus in principe over een uitgebreide clientèle
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beschikte, al was dat netwerk nog niet zo uitgebreid en goed georganiseerd als in latere decennia het geval was. In elk geval kreeg de stadhouder elk jaar van het kwartier
van de Steden de begeving van alle ambten die op dit kwartier vielen opgedragen, ook
in 1653; KHA, Archief Willem V, inv.nr. 221-6b; vgl. Spanninga, 'lek laet niet met mij
gecken', 72. Dat de stadhouder in elk geval de begeving van dit raadsheersambt was
opgedragen, blijkt uit de brief van Inthiema, zie noot 98. 96 EVC inv.nr. 485 (levensbeschrijving van Willem Frederik door Philip Ernst Vegilin van Claerbergen, op 1645).
Willem Frederik rept in zijn dagboeken, Gloria Parendi, in het geheel niet over deze
benoeming. 97 Zie de volgende noot. 98 In EVC inv.nr. 69 vijf brieven aan Vegilin
gedateerd 8, 9 10 en 20-1-1653 en vier afschriften van brieven aan de stadhouder van
de vroedschappen en magistraten van IJlst, Hindelopen, Workum en Bolsward, gedateerd 9 en 10-1-1653. Dat de stadhouder de begeving van dit ambt-op recommandatie van het kwartier van de steden - was opgedragen blijkt uit de brief van 9-1 van het
stadsbestuur van Workum aan de stadhouder, waarin wordt gesteld dat 'dese sake
doch t'enemael staet in handen van U hoochgraeflijcke Excellentie'. Over die brief
schrijft Frederick van Inthiema op dezelfde dag aan Vegilin: 'sustineerde riventelijk in
die letteren, dattet puir ende absoluit dependeerde naar het welgevallen van S. Excellentie (volgens acte unanimit verleeden jaer bij d'Staten vant landt daer oover concipieerdt ende ratificeert)'. In het bewaard gebleven fragment van de levensbeschrijving van Willem Frederik, schrijft Vegilin betreffende het jaar 1653: 'Is de Heere
Sminia Raadsheer geworden. Sijne competiteurs waren de Heer Wyckel en den Ontvanger Gerrit Walrich. Sijne Fürst. Doorl. heeft met dese expresse conditie hem
Raadsheer gemaakt, dat ick in sijn dienst zoude blijven, en niet naa Hulst trecken,
daar en boven hebben de 5 Grietsluijden te weten de oude Heer Baard, mijn swager
Baard, den Heer Fockens, de Heer Andringa en de Heer Roorda een Acte aan sijn F.G.
behandight, dat den eersten Raadsheersplaats in de Sevenwolden wederom bij sijn
F.G. zoude vergeven worden, en door dit middel zoude den stadhouder konnen continueeren de Ampten te vergeven'; EVC inv.nr. 485. 99 Een afschrift van het protocol in
STA inv.nr. 286-11, nr. 45. Zie Baks e.a., 'Biografieën', 298-299. 100 STA inv.nr. 30, 912-1645. 101 In EVC inv.nr. 167 het eerste concept van de verklaring waarbij Hobbe
van Baerdt, Dirck van Baerdt en Frederick van Roorda het recht om een raadsheer
voor het kwartier van Zevenwouden aan te wijzen aan de stadhouder overdragen. In
een ander handschrift zijn enkele wijzigingen aangebracht, met de opmerking 'U.E.
schrieven dit eens soo uijt en schicken mij het desen avont wederom'. Het opnieuw
uitgeschreven concept liet men aan de stadhouder toekomen: 'U Excellentie gelieve
dit Proiect te examineren ende daer aff toe doen nae welgevallen'. In een korte biografische schets (geschreven na 1659) geeft Philip Ernst Vegilin van Claerbergen het volgende verslag van deze episode: 'Ondertuschen soo quaeme de heere Gualtheri te
sterven, de heeren Wick[el] en Walrich deden groote devoiren voor het raedsheersampt en waere[n] allreede in de cuyperie verre geadvanceert. Ondertuschen soo animeerde ick mon frere Sminia mede een kanns te waeg[en], wy begosten de saecke by
de Steeden bekent te maecken. doch overmits h[y] wenig practiq in de rechten hadde
ende noch jong was soo maeckte hy se[er] wenig staat op syn advancement. Ick
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schreef aen den ouden heer Baard, die sond terstond synen soon, en men maeckte
een allianti[e] réciproque; eindeling quaemen de heeren Sminia, en de heer Baard
vafder] en soonen by my op de caemer op't Hoff, seggende dat het nu by my stonde
om mon frere Raedsheer te maecken, by soo verre ick S.F Gen[ade] dinst niet en wilde
quitteeren, met beloofte van alle soorten van advancement met 1000 schoone woorden. Twelck by-my goedwillig toegestaen zynde, is mon frere Sminia op den 11/21
febr. 1653 vercooren tot Raedsheer uyt de Steeden. Eenig wenig jaeren daernae de
heer Hobbe van Baard hebbende een compagnie te vergeven, ick doemaels tot Swoll
zynde en myn huysvrou tot Lewaerden, steunende op de voorgaende toe seggingen,
onderliet niet met yver voor my te solliciteeren doch schreef daernae met traenen dat
Poppo Andringa een groote somma gelts gegeven hadde, ende dat voor ons niet optedoen was jae niet een vaendel of schyverschappe voor onse jongens; als de bruyd is in
de schuyt soo zyn de beloften uyt'; EVC inv.nr. 1323g (omslag 3f). 102 Dit dubbelhuwelijk zou volgens Heerma van Voss en Osinga, 'Genealogie', 88-89, op 22-5-1653 te
Deinum zijn voltrokken. Het trouwboek van Deinum over deze jaren is niet overgeleverd, doch volgens de (onder)trouwboeken van de hervormde gemeente van Leeuwarden (HCL) zijn zowel Jetze van Sminia en Anna Maria van Baerdt als Egbert van
Baerdt en Aurelia van Hillema op 14 mei in ondertrouw gegaan en op 22 mei 1653
aldaar getrouwd. In de uitnodiging voor de huwelijksvoltrekking van Jetze van Sminia
en zijn aanstaande bruid aan 'Monsieur, et mon frere' Philip Ernst Vegilin van Claerbergen, gedateerd Leeuwarden 8-5-1653, wordt geen melding gemaakt van de plaats
waar de plechtigheid zou plaatsvinden; EVC inv.nr. 67 (eerste bundel, brief nr. 15).
103 Zie voor de lotgevallen van de Vegilins Spanninga, 'De regeringsvorm'. 104 Vgl.
Spanninga, 'Heremastate', 146-154. 105 In 1640 waren er 182 eigenaars met 5-19
stemmen en 20 met 20-49 stemmen; geen enkele eigenaar bezat 40 stemmen of meer.
In 1698 waren er 154 eigenaars met 5-19 stemmen, 40 met 20-49 stemmen en maar
liefst 17 met 50 stemmen of meer.

Archivalia
Ryksargyfyn Fryslân (afgekort RAF):
Familiearchief Van Sminia (van de tak van De Klinze te Oudkerk). (afgekort FAS)
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Stadhouderlijk archief (afgekort STA)
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Verzameling grafschriften
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Van richtingenstrijd naar Doleantie
Andermaal tweespalt in hervormd Berlikum
JACOB VAN SLUIS

Inleiding
Eerder verscheen van mijn hand in dit tijdschrift: 'Recht boven leer: Tweespalt
in hervormd Berlikum, 1871-1880'. Daarin is beschreven hoe in de jaren 1860
binnen de kerkelijke gemeente van Berlikum een orthodoxe factie opkwam,
hoe vervolgens in 1871 een felle strijd gevoerd werd om een te benoemen
dominee en hoe de uiteindelijk beroepen predikant als een herder voor een
onwillige kudde kwam te staan. In 1880, na het overlijden van deze predikant,
keerde de rust in het dorp terug. Dit alles speelde zich af tegen een achtergrond die kerkrechtelijk bepaald werd door het floreenstelsel. Met de opheffing van het floreenstelsel in 1875 verdween de casus belli en het was mede
daarom dat de hervormde gemeente na 1880 bij haar passende predikanten
kon kiezen.1
In het jaar 1886 voltrok zich de Doleantie; dit is de door Abraham Kuyper
ingezette poging tot reformatie van de Nederlandse Hervormde Kerk, die uiteindelijk uitliep op een kerkscheuring en een uittocht van 'kleine luyden'.
Deze vond in de zomer van 1887 weerklank in Berlikum, met de vorming van
een plaatselijke gereformeerde kerk. Aan het slot van mijn artikel opperde ik
een samenhang van die eerdere richtingenstrijd binnen de hervormde
gemeente 'met de vorming van een gereformeerde kerk van forse omvang'.
Echter, bij nader onderzoek blijkt, ten eerste, dat die samenhang er niet is en,
ten tweede, dat de nieuw gevormde gereformeerde gemeente aanvankelijk
zeker geen forse omvang kende. De achtergrond van de hernieuwde tweespalt, in vergelijking met het eerdere conflict, is het onderwerp van deze bijdrage.
Hervormd Berlikum, een overzicht 1860-1880
De geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk in de negentiende
eeuw vond plaats binnen een kader dat kerkjuridisch bepaald werd door het
Algemeen Reglement van 1816. Voor ons verhaal zijn twee kenmerken van
deze bestuursstructuur belangrijk. Ten eerste gold er een scheiding tussen
bestuur en leer. Om te voorkomen dat er een langdurige strijd kon ontbranden over splijtende leerpunten, was er geen bevoegdheid vastgelegd voor de
gezaghebbende vergaderingen om hierover uitspraken te doen. Het was alsof
men op voorhand elk probleem op leerstellig terrein meende te kunnen voor-
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komen of op te lossen door er simpelweg binnen de structuur geen ruimte
voor te laten. Leergeschillen werden als het ware bij voorbaat ontkend. Een
tweede kenmerk was dat de bestuursstructuur hiërarchisch geordend was.
Boven de kerkenraad van de plaatselijke gemeente stond als 'meerdere vergadering' de classis, daarboven de provinciale synode, en daar weer boven de
nationale synode. Het paste bij het jonge Koninkrijk, dat centraal vanuit Den
Haag bestuurd werd - geheel anders dan zijn voorganger de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden, dat een federale bestuursvorm kende - dat
ook de Nederlandse Hervormde Kerk een centralistische organisatievorm
had.
Het eerst genoemde punt werkte uiteindelijk vooral in het nadeel voor de
orthodox gezinden binnen de hervormde kerk. Immers, zij wensten de oude,
rechte leer te bewaren en stelden bijgevolg belang in het handhaven van leertucht. Maar juist daarvoor ontbraken de kerkrechtelijke middelen. En waar
men met een lokale beperking al iets kon bereiken, dan konden de genomen
plaatselijke maatregelen door een hogere vergadering eenvoudig weer te niet
worden gedaan omdat ze de formele grond ontbeerden. Zo versterkten de
beide genoemde kenmerken van het Algemeen Reglement elkaar. Steeds
weer overtroefde het kerkrecht (dus de formeel vastgelegde organisatie) de
kerkleer (geformuleerd in de belijdenisgeschriften) - vandaar 'recht boven
leer'. De geschiedenis na 1816 leert hoe elk orthodox initiatief om de kerkelijke leer en organisatie intern bij te stellen uiteindelijk mislukte: Afscheiding,
Réveil, Confessionele Vereniging, Doleantie - uiteindelijk stuitte alles af op
het harnas van het Algemeen Reglement. Als geen ander besefte Kuyper dat
het gezag bij de plaatselijke kerk zelf thuishoorde en dat er ruimte moest zijn
voor handhaving van de leer en tuchtmaatregelen. Het synodale juk moest
afgeworpen worden, zo heette het.
Terug naar het begin van de eeuw en naar Berlikum. De notulen van de
kerkenraadsvergadering geven geen aanleiding om te denken dat hier enige
partijvorming of onvrede binnen de hervormde gemeente optrad. Zo wordt
er in het geheel niet gerefereerd aan de Afscheiding van 1834, ook niet toen in
1842 in het nabijgelegen Beetgum een afgescheiden gemeente ontstond. Wel
gingen enige Berlikumers daar ter kerke, maar hun aantal was gering. Sinds
1846 was Marten L. de Boer hervormd predikant te Berlikum, een vertegenwoordiger van de gematigde evangelische (ook wel: Groninger) richting. Van
enige onvrede met zijn prediking en optreden blijkt niets, totdat in 1866 twee
vrouwelijke ingezeten (te weten Dirkje Jelles de Boer en Liskje Jans Runia) een
verzoek indienen om elders, dat wil zeggen bij een orthodoxe predikant, belijdenis van geloof af te leggen, om reden 'dat zij zich niet kunnen vereenigen
met de prediking van den leeraar der Hervormde Gemeente te Berlikum, dat
zij juist om die reden elders wenschen aangenomen te worden tot Lidmaten
van onze Hervormde Kerk'. Met tegenzin, daartoe gedwongen door de classis,
stond de kerkenraad dit toe, uiteraard beseffend dat dit een motie van wan-
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trouwen was tegen de plaatselijke kerkenraad in het algemeen en tegen de
predikant in het bijzonder. In de erop volgende jaren kozen meer belijdeniscatechisanten voor deze buitenroute. Populair was de gang naar Hilaard,
want daar stond vanaf 1868 de orthodoxe ds. E.F. Kruyf. Hij bouwde een
goede relatie op met de inwoners van Berlikum, want hij en niet ds. De Boer
was op 15 december 1868 de feestredenaar bij de opening van de nieuwe
christelijke school in het dorp. Zo blijkt dus dat er vrij snel een partijvorming
ontstond, en dat in een stabiele situatie zonder wisseling van predikant.
Na het overlijden van ds. De Boer op 27 maart 1870 voltrok zich een ingrijpende polarisatie. Tegenover elkaar kwamen te staan twee kerkelijke organen,
elk met een eigen achterban. De strijd vond plaats tegen de achtergrond van
het Algemeen Reglement èn het floreenstelsel. Dat laatste was een oud belasting- en kiesstelsel, volgens welk de grondbezitters vertegenwoordigd door de
kerkvoogden een nieuwe predikant mochten kiezen. Maar vanaf 1848, toen
Nederland een meer democratisch gemodelleerde grondwet kreeg, was ook
het Algemeen Reglement aangepast, waardoor het recht om een predikant te
kiezen en te beroepen bij de kerkenraad werd gelegd. Echter, het nieuwe stelsel fungeerde zonder dat het oude floreenstelsel opgeheven was. Voor Berlikum leidde dit tot een slepende procedure, waarbij uiteindelijk de kerkenraad
en een meerderheid van de gemeente een predikant opgedrongen kregen,
benoemd door de classis als meerdere vergadering. Het ging gepaard met
hevige dorpsrellen, een volksgericht tegen een van de voorgedragen maar
niet gewenste kandidaten en een breed gedragen maar niet gehonoreerd
petitionnement. Opmerkelijk is dus dat, blijkbaar anders dan onder ds. De
Boer, nu de meerderheid van de kerkenraad èn van de gemeente 'om' was.
De uiteindelijk beroepen predikant vond een orthodoxe meerderheid
tegenover zich. Jan Imbertus Swijghuisen Rijgersberg had als consulent vanuit het naburige Wier tijdens de vacature-De Boer voor de Berlikumer
gemeente waargenomen. Hij was de moderne richting toegedaan, een theologische stroming die op grond van het opkomende natuurwetenschappelijk
denken het geloof in wonderen ontkende. Zo ook Swijghuisen: in 1876 werd
er in de kerkenraad geklaagd dat dominee in een preek op nota bene Hemelvaartsdag de lichamelijke opstanding van Christus had ontkend. Deze predikant, die als geen ander bij zijn aantreden de situatie in Berlikum kende en
had moeten beseffen dat hij met zijn opvattingen onmogelijk de juiste man
op de juiste plaats kon zijn, kwam terecht in een onwerkbare situatie.
De kerkenraad had uiteindelijk geen juridische mogelijkheden om deze
onwelgevallige leidsman te weren of te wippen. Het enige wat men kon doen
is weigeren om met hem samen te werken. In eerste instantie gebeurde dat
met de weigering om het archief over te dragen: notulenboeken, lidmatenboeken en dergelijke. Daarmee verviel voor de predikant elke mogelijkheid
om een georganiseerd kerkelijk leven ten uitvoer te brengen. Maar misschien
nog belangrijker was dat dg gemeente zich zo ook naar haar identiteit aan de
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Hervormde kerk te Berlikum omstreeks 1900

predikant onttrok. Immers, in de boeken lag vast wie en wat tot de gemeente
behoorde en zonder de boeken had de predikant geen enkel houvast. Zware
dreigementen door de classis als hogere vergadering maakten uiteindelijk dat
de kerkenraad overstag ging en het archief aan Swijghuisen overhandigde.
Daarop volgde een periode van rechtstreekse tegenwerking. De kerkenraad
weigerde de catechisanten van de predikant voor het doen van belijdenis te
aanvaarden en omgekeerd gebeurde hetzelfde: beide partijen lieten hun kandidaten elders, bij welgezinde en gelijkgestemde predikanten, en dus via de
omweg van een buitenroute tot de eigen gemeente toetreden. Voor de orthodoxe partij was Hilaard wederom een belangrijk toevluchtsoord. Met het
overlijden van ds. Swijghuisen op 10 maart 1880 kwam een einde aan deze
onverkwikkelijke periode.
Herstelde eendracht
Deze voorgeschiedenis maakt het ontstaan van de gereformeerde kerk te Berlikum extra interessant. Immers, duidelijk is dat de hervormde gemeente in
de jaren na 1865 een omslag doormaakte van liberaal naar orthodox en dat
deze confessionele omslag een breed draagvlak had. Welnu, hoeveel respons
kreeg de Doleantie te Berlikum? Dit vooral met het oog op de door Kuyper es.
geformuleerde kritiek op het Algemeen Reglement, dat de plaatselijke
gemeente in de jaren 1870 in zo'n machteloze positie had gedrongen. In hoeverre klonken de 'eigen' ervaringen mee bij de vorming van een plaatselijke
gereformeerde gemeente?
De causale samenhang tussen de richtingenstrijd die de hervormde kerk
verscheurde en de erop volgende kerkscheuring wordt in de kerkgeschiedschrijving veelvuldig onderstreept. Zo bijvoorbeeld door Hendrik Algra in zijn
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uiterst leesbare en populaire Het wonder van de 19e eeuw: Van vrije kerken en
kleine luyden, in 1966 verschenen. De vrijzinnigheid van het modernisme,
zoals ook door ds. Swijghuisen Rijgersberg te Berlikum uitgedragen, werd in
feite vanwege de kerkelijke organisatie door de synodes 'beschermd', aldus
Algra, en ontlokte verzet van orthodoxe zijde, uitmondend in de Doleantie.
Algra begint het hoofdstuk waarin hij het modernisme beschrijft met de constatering: 'de Doleantie [was] het verzet van de gemeente des Heren tegen een
kerkbestuur, dat dit optreden van het modernisme door consequente handhaving der zgn. leervrijheid mogelijk maakte en beschermde en het verzet en
de afweermiddelen der gemeente met de reglementenbundels onmogelijk
trachtte te maken'. Herhaaldelijk illustreert Algra deze samenhang met voorbeelden uit Friesland.2 Weliswaar verwijst Algra niet naar het de situatie in
Berlikum, maar hij, congeniaal als hij was met de bezwaarden3, zou zeker de
orthodoxe meerderheid te Berlikum naar dit 'wonder' toegerekend hebben.
Algra was niet de enige die een causaal verband legde tussen richtingenstrijd en
Doleantie. Want was het niet Kuyper zelf die zich in zijn eerste gemeente van het
modernisme afwendde en gaandeweg steeds strijdvaardiger ertegen optrad?
Het brede draagvlak dat de orthodoxen in de hervormde kerkenraad bij de
plaatselijke achterban had wordt bevestigd door de respons die het nationale
volkspetitionnement uit 1878 voor christelijk lager onderwijs in Berlikum verwierf. Dit was een landelijk initiatief van orthodoxe zijde om de koning te
bewegen een voor het christelijk onderwijs nadelige wetgeving niet te ondertekenen. Tevergeefs, want een dergelijk smeekschrift vroeg binnen de nieuwe
parlementaire constitutie aan de koning iets onmogelijks. Hoe dan ook, de
bewaard gebleven lijsten met plaatselijk verzamelde handtekeningen vormen
nu een waardevolle bron voor lokale kerkgeschiedschrijving. En zo blijkt dat
te Berlikum 624 volwassenen dit petitionnement steunden, hetgeen toch een
fors deel van deze kleine gemeenschap moet zijn geweest.4
Het orthodoxe karakter van de kerkenraad en de gemeente blijkt ook uit
de goede samenwerking met de volgende predikanten, alle van orthodoxe
signatuur. Ontdaan van het floreenstelsel kon een nieuwe predikant onder de
nieuwe regulering door de kerkenraad worden gekozen en beroepen; het
werd H. Hoekstra, met wie goed kon worden samengewerkt.5 Na hem kwam
in 1886 G. Nijhuis,6 die hier tot 1890 stond: in deze jaren voltrok zich te Berlikum een afsplitsing van een dolerende gemeente.
De Doleantie
De Doleantie voltrok zich te Berlikum uiterst geordend. Het archief van de
Gereformeerde Gemeente opent met een 'Notulenboek van de Reformatie in
de Herv. Kerk te Berlikum van af 3 Januarij 1887 tot op 7 Augustus 1887 (...)7
Aanleiding voor de eerste vergadering op 3 januari 1887 was het komende
Gereformeerd Congres te Amsterdam op 11-14 januari.8 'Gelijk in ons geheele
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land, heeft de beweging op Kerkelijk gebied, ook in deze gemeente belangstellende personen'. Echter, afgaande op de notulen was er binnen de hervormde
kerkenraad in het geheel geen belangstelling. Twee personen, 'E. Kool en L.
Runia alhier', namen het voortouw, schijnbaar op eigen initiatief en in ieder
geval buiten de kerkenraad om. 'Er werd besloten in de loop der week eene vergadering te houden met eenige lidmaten der Herv. Gemeente alhier, van wien
men hope heeft, dat zij in deze zaak met ons gelijk staan, ten einde gezamentlijk te beraadslagen, wat wij hebben te verrichten naar den woorde Gods, en de
formulieren van eenigheid als belijdenis der kerk onzer vaderen, ook in deze
gemeente'. Reeds op 6 januari 1887 kwam een groep van twintig manslidmaten
bijeen. Runia hield een lang betoog over de deplorabele toestand van de vaderlandse kerk, eindigend met de suggestie om gehoor te geven aan de uitnodiging om vanuit Berlikum ook een afvaardiging van twee personen naar het
Congres te zenden. De vergadering kiest daartoe Runia en Kool. Op 18 januari
brengen zij verslag uit, 'dat het juk der synodale organisatie moet worden afgeworpen'. En dan: 'De lijn die wij hebben te volgen zal moeten wezen: erkenning
van Leeraar en Kerkeraad, voorlopig tot op het te houden synodaal convent in
Juni, tot zoolang den kerkeraad [te] bewerken'. Op een volgende vergadering, 2
maart, gaat een lijst rond die door 32 personen wordt ondertekend. Vervolgens
wordt de procedure ingezet zoals die door het Congres is uitgestippeld. De hervormde kerkenraad krijgt een adres toegezonden 'volgens Model J van de
instructie van het congres', die, zo blijkt op de volgende vergadering, op 16
maart voor kennisgeving is aangenomen. Er wordt besloten tot overleg met 'Ds.
J.C. Sikkel te Hijlaard, onzen Moderator',9 uit te voeren wederom door Runia en
Kool. Zij brengen op 30 maart verslag uit, waarop andermaal een brief aan de
hervormde kerkenraad uitgaat, nu volgens concept van ds. Sikkel en waarop
wederom niet wordt gereageerd. Zo gaat het proces verder, volgens het boekje
en in strak overleg met Sikkel, totdat op 7 augustus de eerste 'vergadering van
Gereformeerde Belijders in de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Berlikum' bijeenkomt onder leiding van Sikkel. Deze verklaart dat hij 'op verzoek
van de broederen namens de Kerk van Hylaard als Consulent der Ned[erduitsch] Herv[ormde] Gemeente te Berlikum optreedt om de Reformatie der
Kerk te Berlikum op den grondslag der belijdenis van die Kerk, te leiden'. Tijdens deze vergadering wordt de eerste kerkenraad gekozen. 'Hierop worden
door de belijders als Opzieners voor de Nederd. Herv. Gemeente te Berlikum
aangewezen de broeders: Leendert Pieters Runia, Engele Klazes Kool, Sytse
Oeges Koopmans; en als diakenen de broeders: Theunis Pieters Runia en
Simon Dirks Renzema'. Zij worden op 14 augustus 1887 in de eerste openbare
godsdienstoefening door Sikkel in hun ambt bevestigd. Opmerkelijk is, gezien
vanuit de lokale voorgeschiedenis, dat er in de archiefstukken van de nieuwe
gereformeerde gemeente geen enkele verwijzing wordt gemaakt naar de eerdere lokale controverse: de Doleantie te Berlikum verloopt geheel volgens de procedure zoals die centraal vanuit 'Amsterdam' was opgesteld.
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Ds. J.C. Sikkel

In Hilaard had ds. Sikkel de eigen gemeente bekwaam tot de Doleantie
geleid. Hier verklaarde op 6 januari 1887 de hervormde kerkenraad dat men
zich voortaan voegde onder de Dordtse kerkorde 'onder uitdrukkelijke verklaring, dat hiermede geene afscheiding bedoeld is van de plaatselijke Hervormde Gemeente te Hijlaard'. De voltallige kerkenraad en de kerkvoogden gingen
mee, maar bij een consultatie van de lidmaten waren er naast de 34 voorstemmers toch nog zes die tegenstemden. Uiteindelijk moest de dolerende
gemeente ook hier de archivalia en alle kerkelijke bezittingen overdragen aan
de sterk uitgedunde hervormde gemeente. Vanaf maart 1887 verliepen de
gebeurtenissen hier in een uiterst dreigende sfeer, die ook de landelijke dagbladen haalde. Het optreden van Sikkel was, getuige een aantal voorvallen en
ook naar het oordeel van dorpsgenoten, 'wel wat te fel en te persoonlijk', door
bijvoorbeeld aarzelende gemeenteleden en vervangende ringpredikanten als
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onder 'den adem des satans' af te schilderen.10 Vergeleken met de situatie in
Hilaard en met de eerdere gebeurtenissen in eigen dorp verliep de Doleantie
in Berlikum uiterst vreedzaam en gedisciplineerd.
Opmerkelijk genoeg negeerde de hervormde kerkenraad te Berlikum de
bovenbeschreven plaatselijke gebeurtenissen aanvankelijk geheel. Pas na de
instelling van de Nederduitsch Gereformeerde gemeente komt men in beweging, maar dan wel uiterst daadkrachtig. Op de vergadering van 26 augustus
1887 behandelt de hervormde kerkenraad twee ingekomen brieven. De eerste
is afkomstig van verontruste lidmaten van de eigen hervormde gemeente, die
pleiten voor zekerheidsmaatregelen rond kerkgoederen. De notulen merken
daarover op dat deze zaken al onderhands besproken zijn - blijkbaar had
men achter de schermen, en waarschijnlijk ook in overleg met de kerkvoogdij,
wel geanticipeerd op wat komen ging - en daarom werd besloten in afwachting van verdere gebeurtenissen 'dit stuk zoolang ter zijde' te leggen. De tweede ingekomen brief was afkomstig van de gereformeerde kerkenraad en
gericht aan de kerkvoogden met de wens dat 'de goederen onder hun beheer
niet aan hunne bestemming onttrokken worden maar voor als na ten dienste
van de Gemeente mogen verblijven' - welke brief eenvoudigweg ter zijde kon
worden gelegd. Want in feite weerspiegelt deze brief een fundamenteel verschil van inzicht over het beheer van de kerkelijke goederen. In tegenstelling
met het hervormde kerkrecht, dat lokaal bestuur en beheer scheidde en bij
onderscheiden colleges legde, te weten kerkenraad en kerkvoogdij, wensten
de gereformeerden dat beide bevoegdheden onder het gezag van de kerkenraad zouden vallen. Gelet op de eigen kerkrechtelijke status kon de hervormde kerkenraad niet anders doen dan deze eerste brief voor kennisgeving aannemen, en ongetwijfeld zullen de gereformeerde briefschrijvers juist met het
oog op dat onvermogen hun aanmaning hebben opgesteld. De hervormde
kerkenraad trok, in reactie, het initiatief tot zich door het opstellen van diverse brieven met tuchtmaatregelen. Aan de vijf die zitting hebben genomen in
de gereformeerde kerkenraad wordt gemeld 'dat zij daardoor door daden en
woorden getoond hebben zich aftescheiden van de Ned. Herv.Kerk' en hen
wordt meegedeeld dat zij uit hun lidmaatschap ontzet zijn. Twee andere lidmaten worden eveneens ontzet omdat zij 'hunne Kinderen hadden laten
doopen in de vereeniging der dooierenden'. Tenslotte stuurt men een 'circulaire' aan 'personen van welke men kan vermoeden dat zij zich van de Kerk
hadden afgescheiden', met de vraag om een 'biljet' terug te zenden, want
anders 'dat u door uw stilzwijgen bekent U van de Ned. Herv. Kerk te hebben
afgescheiden'; het betreft 28 manslidmaten.11 Een opmerkelijke actie, want
met een dergelijk verzoek om een aanhankelijkheidsverklaring wordt in feite
de bewijslast omgedraaid. Op de volgende vergadering van de hervormde
kerkenraad blijkt dat één van de 28 zelf schriftelijk bedankt heeft, dat twee biljetten terug ontvangen zijn en over de 23 anderen worden tuchtmaatregelen
uitgesproken, 'een sachte berisping' of een schorsing voor onbepaalde tijd.
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Daarna vermelden de notulen van de hervormde kerkenraad zo goed als niets
meer over de 'dolerenden', zodat beide kerkelijke gemeenschappen volslagen
gescheiden wegen gaan bewandelen.
De vergelijking
Laten we, ter afronding, de gebeurtenissen te Berlikum rond het conflict in de
jaren 1870 eens vergelijken met die rond het ontstaan van de dolerende
gemeente aldaar. Het eerste wat dan opvalt is, dat in de jaren voorafgaand aan
1886-1887 de hervormde kerkenraad al helemaal 'om' is en dat er, zo mogen
we aannemen, al gedurende enkele jaren in de zondagse preken orthodoxe
opvattingen werden verkondigd. De hervormde gemeente kon, nu het floreenstelsel definitief tot het verleden behoorde, in vrijheid naar eigen confessionele snit een predikant kiezen. Over een naijlende richtingenstrijd binnen
de gemeente wordt na het overlijden van ds. Swijghuisen Reigersberg niets
meer vernomen.
Een tweede punt dat mij bij het lezen van de archiefstukken opviel is dat
enkele belangrijke kerkenraadsleden uit de jaren 1870, die in de strijd rond
het beroep en het functioneren van ds. Swijghuisen voorop liepen, niet met
de Doleantie meegingen. Diaken en later kerkvoogd Jan Hacquebart (18261890) bijvoorbeeld, toch kerkrechtelijk goed onderlegd en als timmerman
veel werkzaam voor de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Beetgum,
komt niet voor in het 'Notulenboek van de Reformatie' en ook niet in het eerste lidmatenboek van de Gereformeerde Gemeente te Berlikum. Een andere
voorman van het eerste uur, Klaas Teakes Lautenbach (1818-1903), die al
meerdere malen in het eerste conflict naar voren trad, en de latere veelvuldig
naar voren tredende Klaas Theunis Runia (1818-1894), die in 1887 de notulen
van de hervormde kerkenraad als oudste ouderling ondertekende, gaven
geen krimp. Natuurlijk, enkelen van de genoemden op de eerste lijsten van
dolerenden hebben eerder kerkenraadfuncties vervuld, maar zonder daarbij
een opvallende rol te vervullen. Hier zou nader prosopografisch onderzoek
uitkomst kunnen bieden. De Berlikumer archieven hebben daartoe veel te
bieden: de massaal ondertekende petitie gericht tegen een ongewenste predikant (juli 1871, met 542 namen), het gerechtelijk archief met de processenverbaal van de relschoppers, het nationale petitionnement van 1878 (624
namen), de lidmatenboeken van de hervormde gemeente (met alle namen
van degenen die geloofsbelijdenis doen in buurgemeenten) en van de gereformeerde gemeente, diverse naamlijstjes in de notulenboeken, dit alles te
combineren met de bevolkingsregisters. Daarnaast is er nog de groep die in
Beetgum kerkte, bij de christelijk gereformeerde gemeente aldaar. Want vanaf
1871 groeit het cohort Berlikumers aldaar aanzienlijk, ook binnen de kerkenraad.12 Wanneer in 1892 de Vereniging van oorspronkelijk afgescheiden en
dolerende kerken plaatsvindt en er ook in Beetgum een hergroepering
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geschiedt, worden er vanuit Beetgum naar de gereformeerde gemeente te
Berlikum maar liefst 67 belijdende en 89 doopleden overgeschreven.13 Kortom, over de roerige jaren 1865-1892 kan hier een vrijwel gehele dorpsgemeenschap op verschillende momenten naar partijkeuze in kaart worden
gebracht. Pas aan de hand van zo'n onderzoek kan echt blijken in hoeverre er
al dan niet een eenheid is binnen de orthodoxe gemeenschap te Berlikum
gedurende de gehele periode.
Ook vanuit een geheel andere bron blijkt dat getalsmatig gesproken de
nieuwe dolerende gemeente te Berlikum uiterst klein was en dus niet samenvalt met de door de dorpsbevolking breed gedragen orthodoxe oppositie uit
de jaren 1870. In het jaarlijks uitgegeven kerkelijk handboek kan men steekproefsgewijs de omvang van de kerkelijke gemeenten aflezen: rond 1860 is
het opgegeven 'getal der zielen' 1790, dat terugloopt tot 1500 rond het jaar
1870 en vervolgens tot 1300 in de jaren-1880. Zo ook de opgave van het jaar
1890: nog altijd 1300, 'minus de "Dooleerenden"', die in dat jaar opgeven 'zielental 16'. Het gaat dus slechts om een fractie van de hervormde gemeente die
tot de Doleantie is overgegaan. Pas daarna zet zich de groei in, mede vanwege
het overkomen van bewoners die voorheen bij de afgescheidenen in Beetgum
kerkten: in 1895 is het aantal opgegeven 'gerechtigden tot het H[eilig] A[ondmaal]' 206, in het jaar 1900 wederom gestegen tot 520. Helaas worden over de
beide laatste jaartallen geen aantallen bij de hervormde gemeente vermeld.14
Zowel getalsmatig als gelet op de wisseling van wacht in hoofdpersonen lijkt
het erop dat de Doleantie te Berlikum een andere generatie betrof - nogmaals, gedetailleerd prosopografisch onderzoek zou dit vermoeden kunnen
adstrueren.15
Naast de plaatselijke ingezetenen, als vaste spelers, zijn er de 'passanten',
die van buiten gekomen echter wel een hoofdrol vervulden, omdat ze gedurende langere of kortere tijd de gemeente leiden: de predikanten. Hun rol is
aanzienlijk, aldus mijn derde punt. Met een gelijkgestemde voorganger stond
of viel het hele gemeenteleven. De gemeente in Hilaard, binnen de classis
Leeuwarden lange tijd een van de weinige gemeentes met steeds een orthodoxe voorganger, heeft vaak een grote rol gespeeld voor Berlikum.16 Al in de
jaren 1860 legden orthodoxe dorpelingen daar hun belijdenis van geloof af,
ds. Kruyf opende in 1868 de christelijke school te Berlikum en werd vervolgens door de hervormde kerkenraad begeerd, nog in de jaren 1870 dirigeerde
de kerkenraad haar orthodoxe catechisanten voor het afleggen van belijdenis
naar Hilaard, en tenslotte vonden de dolerenden ook hun vraagbaak in de
persoon van ds. Sikkel aldaar. Wat zou er gebeurd zijn als Sikkel te Berlikum
had gestaan, in plaats van de eveneens orthodox gezinde Nijhuis? Zou de Berlikumer gemeente dan in meerderheid met hem overgegaan zijn tot de Doleantie, zoals dat in Hilaard gebeurde? Hoe zouden de getalsverhoudingen tussen hervormden en gereformeerden uitgevallen zijn indien ds. Swijghuisen in
1887 nog had gefunctioneerd? Of een andere, heel denkbare optie: stel dat ds.
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Hoekstra langer was gebleven? Hij n a m zelf deel aan het Congres van januari
1887 en ging vervolgens met zijn Utrechtse gemeente rechtstreeks over naar
de dolerenden, 17 zoals Sikkel dat te Hilaard deed. Overigens, zou het overgrote deel der gemeente daar in Hilaard onder hun eerdere voorganger, de hervormd gebleven Rruyf, ook zijn gaan doleren? Duidelijk moge zijn dat de herder in belangrijke mate de kudde leidt. Nu kunnen we constateren dat ds.
Nijhuis de gemeente te Berlikum voor de Nederlandse Hervormde Kerk
behouden heeft.
De vierde gevolgtrekking lijkt mij het belangrijkst. Het conflict voorafgaand en na de benoeming van Swijghuisen verloopt veel chaotischer en
'volkser' dan de Doleantie, die uiterst gestructureerd en met een kleinere
groep 'getrouwen' verloopt. De achtergronden zijn dan ook geheel verschillend, hoewel beide sterk kerkrechtelijk bepaald. Het eerste conflict speelt zich
af in de context van de floreenstrijd, zoals die zich in Friesland voltrok; het
tweede conflict speelt zich af binnen het kader van een landelijk uitgedragen
wens om het 'synodale juk', zoals met het Algemeen Reglement van de Nederlandse Hervormde Kerk voorgeschreven, af te werpen.
De conclusie van dit exempel van lokale kerkgeschiedschrijving luidt dat
een oplaaiende richtingenstrijd in het midden van de negentiende eeuw en
het ontstaan van een dolerende gemeente daarna, althans in het Friese Berlikum, nauwelijks in eikaars verlengde behoeven te liggen. De aanleidingen
waren verschillend, het ging om andere groepen in de bevolking en om andere herders, en de kerkrechtelijke achtergrond was volstrekt anders. Geen
schokkende conclusie, maar wel een die te denken geeft over de vermeende
continuïteit en homogeniteit van een orthodoxe groep in een lokale gemeenschap. Want de aanhang van de dolerende kerk in haar beginjaren was anders
van samenstelling dan de groep van bezwaarden ten tijde van de plaatselijk
uitgevochten richtingenstrijd.
$$,
Noten
1 Voor de gebeurtenissen in Berlikum tot 1880 verwijs ik naar mijn 'Recht boven leer'.
Nadien verscheen nog het proefschrift van Rienk Klooster, Groninger godgeleerdheid,
waarin een hoofdstuk over het floreenstelsel; terecht wijst deze auteur erop dat binnen de hervormde kerk de voor- en tegenstanders van het floreenstelsel niet samenvallen met bepaalde richtingen (p. 271-272, 289). 2Algra, Wonder, hoofdstuk 23; het
citaat op p. 291, de verwijzing naar Friese situaties op p. 295 en p. 299 (ds. Sikkel te
Hilaard). 3 Zie voor Hendrik Algra (1896-1982) het lemma in BLGNP, V, 14-16 (door
G.R. Zondergeld). 4 De lijsten met handtekeningen bevinden zich in het Algemeen
Rijksarchief te Den Haag. Voorts; Feringa, Gedenkboek. 5 Zie voor Hendrik Hoekstra
(1852-1915) het artikel over hem in BWPGN, IV, 87-90. In zijn volgende standplaats
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Utrecht zou Hoekstra met de Doleantie meegaan en hij zou een vooraanstaande positie innemen binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland. 6 Gerhardus Nijhuis
(1848-1905) was hervormd predikant achtereenvolgens te Goudriaan 1873, Langerak
1875, Bergschenhoek 1877, Hoogeveen 1880, Genemuiden 1883, Berlikum 1886,
Veenendaal 1890 en laatst te Renkum-Heelsum vanaf 1901. Hij nam een vooraanstaande positie in in de Gereformeerde Zendingsbond, waarvan vele leden in 1906
(dus na het overlijden van ds. Nijhuis] lid werden van de dan opgerichte Gereformeerde Bond - met dank aan dr BJ. Wiegeraad te Reeuwijk. 7 Aanwezig in het archief
van de Gereformeerde Kerk Berlikum, aldaar bewaard. De citaten uit deze alinea zijn
hieraan ontleend. Zie voorts het gedenkboek: Visser, 100 Jaar. 8 Voor het Gereformeerd Kerkelijk Congres: Deddens, 'Doleantiekerkrecht', 83-86. 9 Zie voor Johannes
Cornelis Sikkel (1855-1920) het door P.L. Schram geschreven lemma in BLGNP, 1,342343. Voorts, enigszins hagiografisch: Smits, 'Zuivere lijn'. 10 Zie voor de gebeurtenissen aldaar, met daarin opgenomen het eigenhandig verslag van Sikkel: Faber, Uit de
geschiedenis. 11 Overigens, deze lijst van 28 namen valt lang niet samen met de 20
dolerenden die op 6 januari bijeen waren gekomen. 12 Met name kan genoemd worden Ebbing Klazes Lautenbach (1845-1923; zoon van de al genoemde hervormde
ouderling Klaas Teakes Lautenbach), die ruim 16 jaar de gemeente te Beetgum als
ouderling diende, voordat hij zich in 1892 liet overschrijven naar de gemeente te Berlikum. Merk op dat zowel in de hervormde en als in de eerste gereformeerde kerkenraad mensen met deze achternaam ambten vervulden. Zo zijn er veel meer gelijke
familienamen over verschillende kampen verdeeld. Een diepgravend prosopografisch onderzoek zou kunnen uitwijzen in hoeverre de kerkelijke conflicten families
tegenover elkaar zetten of deden uitéénscheuren. 13 Dijkstra, In en rondom, m.n.
121-122. 14'Bronnen: Naamregister der hervormde predikanten in het Koningrijk der
Nederlanden (...), jaargangen 1859, 1865, 1870; Naamregister der predikanten bij de
hervormde, christelijk gereformeerde, evang. luthersche, hersteld luthersche, doopsgezindeen remonstrantsche gemeenten in het Koningrijk der Nederlanden (...), jaargang
1876; H.W.L. van Alphen, Nieuw kerkelijk handboek (...), jaargangen 1881,1885,1890,
1895 en 1900. 15 Of, anders geformuleerd: gelet op de groei van de gereformeerde
gemeente na de Vereniging van 1892 lijkt het erop dat voor hen de continuïteit en
identiteit meer aansloot bij de afgescheidenen die voorheen kerkten in Beetgum dan
met de orthodox hervormden in eigen dorp. 16 Zie het overzicht in Klooster, Groninger godgeleerdheid, 333. 17 Deddens, 'Doleantiekerkrecht', 86. 18 Voor de verleende
toestemming tot inzage in hun archivalia dank ik de kerkenraden van de Nederlandse Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk in mijn woonplaats Berlikum. Voorts dank ik dhr. D.K. Osinga voor zijn opmerkingen bij een eerdere versie
van dit artikel.
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Edzo Hendrik Waterbolk (1915-2000]
Docent en geleerde
F. POSTMA

Op 9 augustus 2000 overleed in Haren (Gr.) de historicus dr. Edzo Hendrik
Waterbolk. Van 1965 tot 1981 was Waterbolk gewoon hoogleraar in de
Geschiedenis na de Middeleeuwen aan de Groninger universiteit waar hij in
1958 zijn universitaire loopbaan was begonnen als wetenschappelijk hoofdambtenaar bij de universitaire MO-opleiding Geschiedenis.1 Na zijn emeritaat heeft hij tot zijn dood in het huis aan de Rijksstraatweg 198g in Haren
gewoond waar hij zich met zijn echtgenote Eeke Dijkstra en de kinderen in
1959 had gevestigd. Edzo Waterbolk was in veel opzichten een uitzonderlijk
man. Het herdenkingsartikel in de UK, de Groninger universiteitskrant,
belichtte terecht Waterbolks omgang met zijn leerlingen die niet afstierf na
hun afstuderen, maar doorging tot de dag van zijn overlijden.2 Dat blijvende
contact op zich is al uitzonderlijk, maar niet uniek. Wat Waterbolk echter uit
deed springen boven de meeste van zijn collega's waren twee eigenschappen
in zijn persoonlijkheid: een vermogen tot hartelijkheid en genegenheid verenigd met een grote wetenschappelijke aanleg. In de beminnelijke docent en
vriend staken een historisch onderzoeker met een scherp oog voor het nog
onopgemerkte, een man met een eigen, bijzondere stijl en een knap geleerde.
Het terrein waarop Waterbolk werkzaam was, de culturele en intellectuele
geschiedenis van de Friese landen in de vroegmoderne tijd, heeft hij grondig
doorgelicht en ingepast in de bredere ontwikkeling van het Nederlandse en
Europese Humanisme.
Edzo Waterbolk werd op 5 december 1915 geboren in het Noordfriese
Akkerwoude als eerste en enige zoon van het hoofd van de openbare lagere
school aldaar. Zijn eerste kennismaking met de geschiedenis was blijkens een
interview in De Vrije Fries van 1982 een kwajongensstreek.3 Geïntrigeerd door
de vraag of men in de Middeleeuwen glas of perkament in de ramen had,
gooide hij na schooltijd een steen door de ruiten van de Schierstins in Veenwouden. Het antwoord werd gegeven toen de scherven glas kletterend op de
grond vielen. Ernst werd het toen hij na het behalen van het diploma gymnasium A in 1935 in Groningen geschiedenis ging studeren bij de eveneens uit
Friesland afkomstige LH. Gosses.4 Veel contact heeft Waterbolk met de al met
zijn gezondheid sukkelende en in 1940 overleden Gosses niet gehad. Veel
belangrijker is Gosses' opvolger RJ. van Winter (1895-1989) voor hem
geweest. Bij Van Winter promoveerde Waterbolk in 1952 cum laude op Twee
eeuwen Friese Geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende enzeventiende eeuw, de studie waarmee hij zich aan
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de historisch-wetenschappelijke wereld als geleerde presenteerde.
Twee eeuwen Friese geschiedschrijving is een prozaïsche titel, zo een
waarvan er dertien in het dozijn gaan. Maar, zoals bij Waterbolk wel vaker het
geval is, bedriegt ook hier de schijn. Waterbolks proefschrift is een halve eeuw
na dato nog altijd een voorbeeldige studie. Het is het verslag van een zoektocht door nog grotendeels onbekend en moeilijk toegankelijk terrein. In de
tweehonderd jaar die Waterbolks onderzoek beslaat, maakte, zoals E. Fueter
in zijn klassiek geworden studie Geschichte der neueren Historiographie heeft
laten zien, de West-Europese geschiedbeoefening zich los van de middeleeuwse kaders en ontstond na een periode van natiegebonden humanistische geschiedschrijving de historische kritiek, die de grondslag is geworden
van de moderne geschiedwetenschap. Parallel hiermee brak het inzicht door
dat de tijd geen continuüm is waarin heden en verleden naadloos in elkaar
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overlopen, maar dat staat en maatschappij door de tijd heen aan voortdurende verandering onderhevig zijn. De Europese geschiedbeoefening van de
zestiende en zeventiende eeuw is als gevolg daarvan verwarrend divers. Nu
eens is zij puur fantastisch tot meerdere glorie van eigen volk of stam, dan
weer kritisch afgewogen met een veelheid van overgangen daar tussen in. Met
het werk van Fueter en Romeins Geschiedenis van de Noord-Nederlandse
Geschiedschrijving in de Middeleeuwen als voorbeeld voor ogen is Waterbolk
erin geslaagd een bondig boek zonder wijdlopigheid en onnodige excursen te
schrijven. In een bestek van slechts 250 bladzijden vinden we er de ontwikkeling van de geschiedschrijving in het Friese kerngebied in de meest dramatische periode van de Friese geschiedenis beschreven. De middeleeuwse vrijheid en stamverbondenheid gingen in de onderzochte periode met geweld
ten onder en op de puinhopen van het oude ontstonden drie nieuwe 'landen':
het Duitse graafschap Oost-Friesland en de tot de Nederlandse Republiek
behorende provincies Friesland en Stad en Lande. Daarnaast bracht de Reformatie een nieuwe geestelijk oriëntatie in de Friese streken. Al met al bomen
genoeg om het bos niet meer te zien. Op geen enkele plaats echter krijgt de
lezer de indruk dat de auteur, geconfronteerd met dit problemencomplex,
heeft zitten proppen of dingen heeft weggemoffeld. Goethes uitspraak 'In der
Beschränkung zeigt sich der Meister' is in de volle zin des woords op Twee
eeuwen Friese geschiedschrijvingvan toepassing.5 Waterbolk heeft zijn dissertatie tot een toonbeeld van economisch en efficiënt schrijven gemaakt door
strikt vast te houden aan zijn centrale vraag: in hoeverre hielden de Friese
geschiedschrijvers gelijke tred met de zich in West-Europa in deze periode
voltrekkende groei van het historisch besef? Tegelijk was het historisch besef
van de 36-jarige promovendus groot genoeg om het bij historische onderzoek
altijd aanwezige risico van anachronistische oordelen te vermijden.
De meeste aandacht besteedt Waterbolk aan de betekenis van het humanistisch natiebesef als historische inspiratiebron. Aan de hand van een reeks
van voorbeelden, lopend van de Groninger staatsman Wilhelmus Frederici in
het begin van de zestiende eeuw tot Ubbo Emmius honderd jaar later, weet
hij het belang van het Humanisme en de daarbij horende trots op eigen stam
en volk voor de opbloei van de vroegmoderne Friese geschiedschrijving duidelijk te maken. Als het groot-Friese eenheidsgevoel in de zeventiende eeuw
verdwijnt en de belangstelling van de Friese intellectuele elite evenals elders
in Europa verschuift naar de natuurwetenschappen, daalt ook het niveau van
de historische productie in de Friese landen. Met het wijzen op die samenhang bewijst Waterbolk opnieuw zijn historisch inzicht. Na Kampinga die in
1917 een met Waterbolks Twee eeuwen Friese geschiedschrijvingverge\i)kbaxe
studie over de Hollandse geschiedschrijving van de zestiende en zeventiende
eeuw publiceerde, was Waterbolks boek een grote stap vooruit.6 Waar Kampinga de humanistische geschiedschiedschrijving slechts kon zien als een
leverancier van duisterheden en zich niet verdiepte in de oorzaken van haar
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ondergang beklemtoont Waterbolk het overgangskarakter en daarmee ook de
moderne trekken ervan.
Voor Friesland is van betekenis dat Waterbolk naast de Groninger bibliothecaris J.S. Theissen en de Leidse hoogleraar J.J. Woltjer een van de drie historici was die met hun dissertaties de provincie in Nederland in de vorige eeuw
historisch op de kaart hebben gezet. Theissen deed dat in 1907 met het voor
de Friese institutionele geschiedenis nog steeds zeer bruikbare Centraal
Gezag en Friesche Vrijheid en Woltjer promoveerde tien jaar na Waterbolk in
1962 op het baanbrekende Friesland in hervormingstijd. Van deze drie was
Waterbolk ongetwijfeld de meest Friese. Bij Theissen, die van 1917 tot 1936
directeur van de Groningse universiteitsbibliotheek was, kwam er op de dissertatie geen Fries vervolg7 en voor Woltjer was Friesland in hervormingstijd
de opmaat tot een geheel nieuwe benadering van de Nederlandse Opstand in
zijn totaliteit. Bij Waterbolk was dat anders. Zijn promotieonderzoek naar het
overgangskarakter van de vroegmoderne Friese historiografie is voor hem de
eerste kennismaking geweest met het veel bredere terrein van de intellectuele
geschiedenis van de Friese landen in de zestiende en zeventiende eeuw waarop hij zich als hoogleraar vooral zou bewegen.
Waterbolks overgang van het historiografisch ambacht naar het onderzoek van de Friese bijdrage aan de intellectuele geschiedenis van de Nederlanden en de plaats van de Noordnederlandse geleerden in de humanistische
geleerdenrepubliek was overigens geen automatisme. Wat de doorslag heeft
gegeven, was waarschijnlijk een technisch feit: het uitkomen van de laatste
delen van ES. Allen's uitgave van de correspondentie van Erasmus in het
decennium na zijn promotie. De laatste delen van de correspondentie gaven
hem immers de mogelijkheid de betekenis van het Friese erasmianisme in
een oogopslag te doorgronden. In die delen wordt het lovendst door Erasmus
gesproken over zijn Friese held Rudolf Agricola en ook in die delen vinden we
de dichtste concentratie van Friese correspondenten van Erasmus: Viglius
van Aytta, diens oom Bucho, Viglius' vrienden Hayo Herman Hompen en
Hector van Hoxwier. Allen erasmiaan en allen mannen van intellectueel
gewicht. Hun briefwisseling met Erasmus moet Waterbolk begeesterd hebben
en hem de weg naar zijn nieuwe studieterrein gewezen hebben.8 Zo kon het
gebeuren dat hij, na in 1957 en 1960 nog twee gedegen historiografische artikelen, 'Zeventiende-eeuwers over de grondslagen van het geschiedverhaal.
Mondelinge of schriftelijke overlevering?'9 en 'Reacties op het historisch Pyrrhonisme'10, te hebben gepubliceerd, in 1966 bij zijn aanvaarding van het
hoogleraarschap de historische wereld verraste. Anders dan men zou verwachten, ging Waterbolks inaugurele rede niet over een historiografisch
onderwerp. Met een Een hond in het bad, een onderzoek naar de relatie tussen Agricola en Erasmus, vroeg hij aandacht voor het Noordnederlandse
Humanisme in het algemeen.11
In de daarop volgende decennia volgde er een vloed van publicaties. De
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beste vruchten van deze meer dan dertig jaar durende werkzaamheid als historisch onderzoeker zijn bijeengebracht in twee bundels. De eerste, Waterbolks Verspreide opstellen, verscheen in 1981 ter gelegenheid van zijn afscheid
als hoogleraar en de tweede, Omtrekkende bewegingen, werd hem in 1994
aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. In zeer kleine
kring verspreidde Waterbolk in zijn laatste levensjaren nog enkele door hem
zelf vermenigvuldigde opstellen met hem typerende titels als De boom wordt
hoe langer hoe dikker en Veegsel.12 Gepubliceerd heeft Waterbolk in feite tot
zijn laatste snik.
Waterbolks intellectuele geschiedschrijving is vooral een geschiedenis van
individuele geleerde mannen geweest. Terecht heeft K. van Berkel in zijn inleiding bij Omtrekkende bewegingen gesteld dat het in Waterbolks wijze van
geschiedbeoefening gaat om de ontmoeting met mensen uit het verleden.13
Deze benadering die bij minder begaafden zou hebben geleid tot een stoffige
geleerdengeschiedenis, heeft bij Waterbolk de boog altijd gespannen gehouden. Of het nu gaat om iemand van het tweede plan als de Dokkumer rector
Johannes Hilarides en diens Naamsporingen van het platte Friesk14 of om
beroemdheden als Rudolf Agricola en Erasmus, steeds is Waterbolk geïntrigeerd en stelt hij penetrerende vragen waarin hij tracht achter het werk de
man te leren kennen. Het zou ondoenlijk zijn al deze artikelen hier de revue te
laten passeren, maar een paar mogen er toch genoemd worden. Zo is er het
van veel psychologisch inzicht getuigende artikel 'Agricola en Petrarca' waarin hij via Agricola's interpretatie van Petrarca in zijn biografie van de dichter
een verklaring geeft van de drijvende kracht achter Agricola's eigen koortsachtige werkzaamheid. Net als de Italiaan die zijn leven lang de aanblik van
zijn Laura niet kon vergeten, torste ook het wonderkind van Baflo de last van
een onafgeronde relatie met (een) vrouw(en) - onder andere tot uiting
komend in het aan de onbekende Ana opgedragen gedicht Als ie ghedenck' met zich mee. Niet minder treffend zijn de vier opstellen waarin Willem Lodewijk en diens secretaris Everhard van Reyd de hoofdrol spelen.15 Waterbolk zit
zijn subjecten zozeer op de huid dat hij in staat is de lezer als het ware door
hun ogen de wereld te laten zien.
Dit vermogen om zich in te leven in de ander is van belang omdat het een
essentieel aspect van Waterbolks manier van geschiedbeoefening blootlegt:
het in hun eer herstellen en opwaarderen van mensen. Blijft het bij Willem
Lodewijk en Van Reyd nog bij het opwaarderen -Willem Lodewijk als pionier
en inspirator tot militaire vernieuwing tegenover Maurits als volger -, bij twee
vaak met zwarte kool getekende Friese figuren uit de begintijd van de Nederlandse Opstand, Viglius van Aytta en Joachim Hopperus, is de term eerherstel
gerechtvaardigd. De eerste wordt door Waterbolk resoluut in het erasmiaanse
kamp geplaatst en de tweede krijgt van hem zelfs het predicaat tyrannenbestrijder opgeplakt.16 Weliswaar met een vraagteken, maar toch. Heeft mis-
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schien de algemeen erkende geleerdheid van beiden Waterbolk op het verkeerde been gezet? Men zou het denken, maar het is toch vooral weer de deskundigheid gepaard aan een verbluffende bronnenkennis die Waterbolk tot
zijn eerherstel brengt. Wezenlijk is daarnaast bij hem de wil tot eerlijke
geschiedschrijving. De historicus die zich dat voorneemt, moet voordat hij
zijn subjecten de maat neemt, alle vooringenomenheid laten varen en vooral
ook de omstandigheden waaronder zij leefden en werkten, recht doen.
Typerend voor Waterbolk is dat hij die beschrijvingen van zijn ontmoetingen met mensen uit het verleden altijd vermengt met een dosis pedagogie.
Die verbinding is zowel typisch humanistisch - want de humanist streeft niet
alleen voor zichzelf'beschaving' 'paideia'/'eruditio' na, ook zijn lezers moeten
geletterde en zelfstandig denkende mensen worden17 - als product van eigen
ervaringswijsheid. Waterbolk, in 1915 geboren in een vrijzinnig onderwijzersgezin, leerde de wereld immers kennen tijdens het interbellum. De sfeer van
de sterk verzuilde Friese Noordoosthoek, de 'swarte hoeke', waar zijn vader
werkte en het in Friesland levende volkse nationalisme gaven hem al op jeugdige leeftijd een afkeer van alles wat zweemde naar dogmatisme en fanatisme. De ervaring van de Tweede Wereldoorlog wakkerde die afkeer alleen maar
aan.18 Tegelijk echter kende hij de omstandigheden waaronder mensen vatbaar werden voor dit soort extremismen. Als docent en opvoeder vond hij het
dan ook zijn taak zijn lezers en studenten daartegen te wapenen. Ook die
gestemdheid speelde mee in Waterbolks keuze van het Noordnederlandse
Humanisme als onderdeel van het Europese Humanisme als studieobject. De
Friese humanisten waren immers voorlopers en geestverwanten van Erasmus, wiens naam ook nu nog synoniem is met tolerantie en gematigdheid.
Het studentenradicalisme van de jaren '60 en '70 dat ook het Groningse Instituut voor Geschiedenis niet onberoerd liet, kan hem alleen maar bevestigd
hebben in zijn keuze.
Dragend fundament van dit streven naar 'paideia' / 'eruditio' was bij Waterbolk de overtuiging dat Burckhardt met zijn beschouwingen over 'Die Entdeckung der Welt und des Menschen' de kern geraakt had: de Renaissance was
met het centraal stellen van de individu het geboorte-uur van de moderne
tijd. Het moment in de geschiedenis waarop in Europa het proces van individualisering en secularisering van start was gegaan. Nooit heeft hij zich willen
neerleggen bij 'de opstand van de mediëvisten'. De door dezen in navolging
van Haskins' these over de renaissance van de twaalfde eeuw ontwikkelde
stelling van de opklimmende en dus in essentie middeleeuwse reeks van
renaissances eindigend met de Renaissance van de vijftiende en zestiende
eeuw heeft hij geweigerd over te nemen. Al in zijn proefschrift19 ontmoeten
we dit standpunt wanneer hij de misschien middeleeuws aandoende maar in
feite moderne kanten van de fantastische geschiedschrijving van de Friese
landsgeschiedschrijver Suffridus Petrus verbindt met het werk van historici
uit de achttiende eeuw. Voluit echter verdedigt Waterbolk de moderniteit van
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de Renaissance in het helaas niet in een van de beide bundels opgenomen
artikel 'De humanistische beweging', waarin Agricola hem tot gids dient.20
Voluit wil hier zeggen: het in één rechte lijn met elkaar verbinden van Agricola's pleidooi voor de studia humanitatis- letterlijk de wetenschappen van het
menszijn - met de uit mondige, autonome individuen bestaande Westerse
samenleving van nu. Agricola's aan Burckhardt onbekende vertoog over de
dialectische vinding De inventione dialectica spoort in Waterbolks visie volledig met diens opvatting over de renaissancemens als autonoom individu en
met Kristellers definitie van het Humanisme als primair een opvoedings- en
taalbeweging.21 'Mens, staat, taal en stand worden', aldus Waterbolk, 'door
Agricola in historisch perspectief geplaatst'. Zij zijn alle 'kunstwerken', dat wil
zeggen, producten van menselijke scheppingskracht.22 De taal is het werktuig
waarmee de mens meester wordt over zichzelf en over de wereld. Dit inzicht
van de humanisten maakt de Renaissance modern.
Binnen het Groningse Instituut voor Geschiedenis was Waterbolk in de zestien jaren van zijn hoogleraarschap naast zijn collega-proximus, de scherpzinnige E.H. Kossmann, de marxist sui generis A.E Meilink, de praktisch ingestelde M.G. Buist en de comtemporanicus I. Lipschits een van de vijf
professoren die het gezicht van de studierichting naar buiten toe bepaalden.
Enigszins overschaduwd door dit actieve vijftal werd de door Waterbolk zeer
gewaardeerde mediëvist A.G. Jongkees, een erudiet, maar indolent man die
voor de studenten pas ging leven wanneer hij hen tijdens zijn jaarlijkse excursies vertrouwd maakte met de kastelen en kathedralen van het middeleeuwse
Frankrijk. Waterbolks positie was geen vanzelfsprekendheid. Weliswaar was
zijn benoeming tot hoogleraar op goede gronden genomen, want qua achtergrond en belangstelling paste hij van alle Nederlandse universiteiten zeker
het beste bij zijn zijn eigen alma mater. Zijn benoeming vond echter plaats
aan de vooravond van de studentenrevolutie die vanaf 1968 tot vroege jaren
'80 de Westerse universitaire wereld in haar greep hield. Evenmin als vele
andere hoogleraren van zijn generatie was Waterbolk voorbereid op de cultuuromslag van dit tijdvak. De Groningse universiteit van de jaren vijftig en
zestig was, zoals alle westerse universiteiten een typische professorenuniversiteit, waarin de hoogleraar een verheven dienaar van de wetenschap was. De
man die het het beste wist van allemaal. Zijn woord was de wet waaraan
iedereen, medewerkers zowel als studenten, zich te houden hadden. Die hiërarchische universiteit veranderde in de jaren '70 in een discussie-instelling
waarin de studenten niet alleen het hoogste woord voerden, maar soms ook
de leiding in handen hadden. Voor Waterbolk die geloofde in zijn missie als
hoogleraar en geen liefhebber van vergaderingen was, was dit een onwerkelijke ervaring.23 De eerste vernieuwing die hem niet zinde, had met de democratiseringsgolf eigenlijk nog niets van doen. Het was de omnivalentie van de
diploma's, de gelijkstelling in 1968 van de diploma's HBS A en B met het gym-
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nasiumdiploma als toeganggevend tot de letterenstudies. Staande in de dubbele traditie van het Humanisme en de Verlichting is de teloorgang van het
gymnasiumdiploma als het exclusieve entréebiljet tot de Nederlandse letterenfaculteiten voor Waterbolk een hard gelag geweest. Voor hem, de kenner
van het humanistenlatijn, sprak het vanzelf dat zijn studenten latijn moesten
kennen om de geestelijke grondslagen van het Westen te leren kennen. Voor
de universitaire MO-studie Geschiedenis waaraan hij zeven jaar verbonden
was geweest, had deze verplichting bestaan. Wat lag er dan meer voor de
hand om van de nu niet meer op de MO-studie aangewezen HBS- en Atheneum-abituriënten hetzelfde te verlangen? Dat dit onder de nieuwe omstandigheden geen haalbare kaart meer was, heeft Waterbolk tenslotte wel ingezien, maar geheel en al vrede heeft hij met deze en andere vruchten van de
democratiseringsgolf van de jaren '60 en '70 nooit gekregen. Hij verdroeg
deze veranderingen echter met dezelfde gratie als waarmee hij de wel zeer
persoonlijke slag droeg die hem in het cursusjaar 1976-77 trof: het onder druk
van de studenten afstand moeten doen van het geven van hoorcolleges.
Menig docent zou het de studenten niet vergeven hebben, maar van een dergelijke rancune gaf Waterbolk, die geen mokker was, geen blijk. Hij wist ook
dat zijn sterk associërende stijl van college geven voor de meeste studenten te
hoog gegrepen was en dat er een ander was die het stellig goed zou doen. En
zo kregen de studenten vanaf 1977 college van de naast hem werkende Meilink die van deze colleges wel slag had. Hijzelf beperkte zich van dat ogenblik
af tot de werkvorm waarin hij excelleerde, de werkgroep voor gevorderden.
Op die werkgroepen gaat Waterbolks in de UK geprezen faam als docent
terug. Hier was hij volkomen zichzelf en liet hij een receptief gehoor zien hoe
onderzoek en onderwijs met elkaar verbonden konden worden. Hij deed dat
vaak aan de hand van kleine onderwerpen, hoewel de titels van de colleges
weids konden zijn.24 In deze colleges kon hij ook de 'gewone' student omhoog
trekken. Deze vaardigheid ontplooide hij vlak na zijn benoeming in een doctoraal werkcollege over Lieuwe van Aitzema en diens Saken van Staet en Oorlogh, dat in 1970 uitmondde in de bundel Proeven van Lieuwe van Aitzema.
Na zijn afscheid herhaalde hij deze exercitie op een hoger niveau met het in
1985 verschenen gedenkboek van de Franeker universiteit. Weliswaar was
deze keer het idee niet van Waterbolk afkomstig - de geestelijke vader was
G.Th. Jensma - maar het resultaat was er niet minder om. Universiteit te Franeker 1585-1985is een standaardwerk dat op adequate wijze Boeles' honderd
jaar eerder verschenen Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker met een schat van nieuwe gegevens aanvult.25 Waterbolks bijdrage
bestond behalve uit nuttige adviezen aan het redactie-comité uit 'Vormende
krachten bij de oprichting der hogeschool te Franeker', een fraai artikel waarin hij de humanistische aspecten van de Friese academie beklemtoonde.26
Een tweede oogsttijd, dat is de beste omschrijving van de twee decennia die
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volgden op Waterbolks emeritaat in 1981. Een hele bijzondere oogsttijd
bovendien. Niet alleen immers leverde deze levensperiode zoveel nieuwe
artikelen op dat een tweede bundel gerechtvaardigd was, tussen 1981 en 1993
promoveerden ook zes van zijn acht promovendi.27 Weliswaar deden slechts
drie - W. Bergsma, K. van Berkel en ondergetekende - dat bij hem en de drie
anderen - J. Smits, F. Westra en J.P.J. Postema - dat bij andere promotoren,
maar de primaire, inspirerende kracht achter ons allen was toch Waterbolk.
Ieder van ons was op de ene of andere manier intellectueel schatplichtig aan
Edzo, zoals wij Waterbolk inmiddels wel waren gaan noemen. Hij was de man
die ons de smaak van het onderzoek had bijgebracht en onze vorderingen op
de weg naar het doctoraat nauwlettend in de gaten had gehouden. Hij deed
dat op zijn geheel eigen manier. Structureel onderhield Waterbolk contact
met zijn afgestudeerden in de door hem in het leven geroepen bijeenkomsten
van de doctorandi Nieuwe Geschiedenis. Twee zaterdagen per jaar kwam
deze kring in Groningen samen om te luisteren naar voordrachten van de
leden. Dat was de formele buitenste ring, minstens zo belangrijk was echter
het informele contact dat Waterbolk met zijn mensen onderhield. Dat vond,
wanneer het student-assistenten of jonge medewerkers van de sectie Nieuwe
Geschiedenis betrof, plaats op de wekelijkse sectielunch op de donderdag.
Daar werden ze opgenomen in de kring van de sectie en kregen ze een kijkje
in de keuken van het Instituut. Het meest persoonlijke contact met Edzo vond
plaats bij hem thuis. Bij goed weer in de tuin waar Eeke zo trots op was en bij
minder goed weer bij Edzo op de studeerkamer boven. Nog grondiger leerde
hij zijn leerlingen kennen wanneer hij hen meenam op een wetenschappelijke expeditie naar Uppsala rond 197528 of, zoals in mijn geval, naar Stuttgart
eind jaren '60. Daar ontstond een sfeer van intimiteit en vertrouwelijkheid
waarin je aan het spreekwoordelijke halve woord genoeg had om elkaar te
begrijpen.
Die vertrouwelijkheid en intimiteit verklaren ook de schrik die zich meester maakte van Waterbolks vrienden en kennissen bij het horen van het
nieuws in december 1987 dat hij getroffen was door een hartinfarct. De schrik
was terecht. Het was een ernstig, inoperabel infarct dat Edzo getroffen had.
Gelukkig had hij Eeke, een gediplomeerd lerares lichameljke opvoeding, aan
zijn zijde. Zij was degene die Edzo na zijn terugkeer uit het ziekenhuis weer
op deed krabbelen. Zij zorgde voor een goed dieet, voor een adequaat dagprogramma waarin de dagelijkse wandeling even belangrijk was als het werken achter de computer en voor een middagpauze. Dankzij Eeke werd Edzo
weer bijna helemaal de oude en kwam de productie die in 1995 het verschijnen van Omtrekkende bewegingen mogelijk maakte, weer op gang. Deze uitgebalanceerde leefwijze maakte het mogelijk dat het enige dat bezoekers
eraan herinnerde dat Edzo moest leven met beperkingen Eeke's onverbiddelijke mededeling was dat ze moesten vertrekken omdat hij moest rusten. Zo
ging het door tot 9 augustus 2000 toen een beroerte het leven van Edzo Hend-
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rik Waterbolk beëindigde. De opkomst bij de herdenkingsbijeenkomst in de
doopsgezinde kerk in Haren was, ondanks de vacantietijd, groot. Allen die
konden, waren gekomen om deze m a n de laatste eer te bewijzen. Ik voor mij
ben blij en dankbaar hem gekend te hebben.

Noten
1 Tussen zijn afstuderen in 1941 en zijn aanstelling bij de universiteit in 1958 was
Waterbolk als leraar werkzaam in het het middelbaar onderwijs. Gedurende deze
periode was hij met uitzondering van een korte onderduikperiode aan het eind van de
oorlog achtereenvolgens verbonden aan scholen in Coevorden, Enschede en Haarlem.
2 Perton, 'Herinneringen'. 3 Botke en Janzen, 'Gesprek', 44. 4 Zie over Gosses: Linssen,
'De historicus'. 5 Mijnhardt, 'De geschiedschrijving'. 6 Ibidem, 192-194. 7 Zie voor
Theissens werk en wetenschappelijke betekenis: Gosses, 'Johann Samuel Theissen'. 8
Zie voor deze overgang tevens: Slicher van Bath, 'Van chroniqueur', 10. 9 Waterbolk,
Verspreide opstellen, 189-204. 10 Ibidem, 205-223. 11 Tevens in: Waterbolk, Verspreide
opstellen, 27-44. 12 Zie voor een overzicht tot 1994 de door Th.S.H. Bos samengestelde
bibliografie in Waterbolk, Omtrekkende bewegingen, 13-17. 13 Van Berkel, 'Ter Inleiding', 10. 14 Waterbolk, Verspreide opstellen, 224-240. 15 'Met Willem Lodewijk aan
tafel', Waterbolk, Verspreide opstellen, 296-315; 'Willem Lodewijk als opvoeder', Waterbolk, Omtrekkende bewegingen, 160-178; 'Everhard vanReyd', ibidem, 105-124en'Van
boekengeschenk naar spookboeken', ibidem, 125-145. 16 Zo bijvoorbeeld in 'Viglius
van Aytta in gesprek met Hieronymus Frobenius', ibidem, 30-39 en 'Hopperus tirannenbestrijder?', ibidem, 69-87. 17 Waterbolk, 'De humanistische beweging', 1. 18
Botke en Janzen, 'Gesprek', 41-47. 19 Waterbolk, Twee eeuwen, 174. Nog duidelijker
wordt de verbinding gelegd in 'Reacties op het historisch Pyrrhonisme', Waterbolk,
Verspreide opstellen, 205-223. 20 Waterbolk, als noot 17. 21 Bij Burckhardt grijpt
Waterbolk natuurlijk terug op Die Kultur der Renaissance in Italien, bij Kristeller op Der
italienische Humanismus. 22 Waterbolk, 'De humanistische beweging', 5. 23 Zie voor
een compacte beschrijving: Kossmann, Familiearchief, 173-176. 24 Bijvoorbeeld
'Geloof, magie en rede'; Van Berkel, 'Ter Inleiding', 11. 25 Respectievelijk Jensma, Smit
en Westra, Universiteiten Boeles, Frieslands Hoogeschool. 26 Jensma, Smit en Westra,
Universiteit, 40-55. 27 Twee van de zeven, mw. W.A. Zuijderhoudt-Hulst en H. Feenstra, promoveerden voor Waterbolk met emeritaat ging. De eerste, een buitenpromovenda, in 1976, de tweede, een leerling, in 1981. 28 Van Berkel, 'Ter Inleiding', 9.
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Wijnaldum en de koningen van Friesland
W.A. VAN ES
plus ça change,
plus ça reste pareil
Friesland is ook in archeologisch opzicht iets bijzonders. Nergens anders in
ons land luistert de bevolking nog naar een naam die al meer dan tweeduizendjaar oud is. In Holland is geprobeerd de Betuwse Bataven in te lijven. Dat
heeft weliswaar tot een Bataafse Republiek geleid, maar je krijgt niet de
indruk dat enig Hollander ooit werkelijk in afstamming van de Bataven heeft
geloofd. Door de Friezen wordt de band met hun prehistorische voorgangers
sterker gevoeld, waardoor ook het verre verleden in Friesland een belangstelling ontmoet die het elders vaak moet ontberen. De archeologie, die dat verre
verleden ontsluit, deelt in die belangstelling en daardoor heeft het archeologisch onderzoek in deze provincie actualiteitswaarde. Niet dat de archeologen tot nu toe van Friesland hun meest geliefde werkterrein maakten - dat lag
eerder in Drenthe of het Midden-Nederlandse rivierengebied -, maar daar
lijkt verandering in te komen. Sinds ongeveer tien jaar werken de archeologische instituten in Groningen en Amsterdam samen in het Frisia Project,
waarin ook de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in
Amersfoort meedoet. Deze wetenschappelijke onderneming stelt zich ten
doel de ontwikkelingen in Groot Friesland gedurende de eerste duizend jaar
van onze jaartelling te bestuderen. Van 1991 tot 1993 vonden in dit kader
opgravingen plaats in de terp Tjitsma bij Wijnaldum. Inmiddels is het eerste
deel van het wetenschappelijk verslag van deze opgravingen verschenen: The
Excavations at Wijnaldum, Reports on Frisia in Roman and Medieval times,
onder redactie van J.C. Besteman, J.M. Bos, D.A. Gerrets, H.A. Heidinga en J.
de Koning (hier verder Wijnaldum 1).
De opgravingen in de terp Tjitsma hebben destijds sterk de aandacht
getrokken. In de woorden van de redacteurs slaagden de opgravers er in het
enthousiasme van het publiek, ja een nationale Friese 'hype' op te wekken.1
Daarbij speelde de verwachting mee dat men in Wijnaldum de, of tenminste
een koning van Friesland zou ontmoeten. De schrijvers van het boek zijn zich
het belang van hun onderzoek terdege bewust. In het voorwoord wordt Wijnaldum voorgesteld als de 'revival' van de vroeg-Middeleeuwse archeologie
in Friesland. Daar schuilt wat waars in, al moeten wij niet de indruk krijgen
dat er hier sinds de dagen van Boeles op archeologisch gebied nooit meer iets
gebeurd was. Dat zou een miskenning zijn van het vele werk dat door G.
Elzinga en E. Kramer vanuit het Fries Museum verricht is. Ook bleef de
belangstelling voor de Friese archeologie in de jaren negentig niet beperkt tot
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Wijnaldum, getuige de proefschriften van De Langen (1992), Knol (1993) en
Taayke (1997). Hun onderzoek wierp nieuw licht op de Romeinse Tijd en de
(Vroege) Middeleeuwen in Friesland, de tijdvakken dus die ook in Wijnaldum
aan snee zijn gekomen. Het blijft echter een feit dat Wijnaldum voor Nederlandse begrippen een grote terpopgraving was.
Nederland loopt allang niet meer voorop in het onderzoek van de terpen.
De fakkel is in het midden van de vorige eeuw overgenomen door het Institut
für historische Küstenforschungin Wilhelmshaven, dat zich geheel kan wijden
aan de bestudering van het Noord-Duitse kustgebied. Van de (vrijwel) volledige opgraving van de grote terp Feddersen Wierde in het land van Wursten ten
noorden van Bremerhaven bestaat bij ons geen tegenstuk. Onze terpopgravingen zijn betrekkelijk klein. Groningen heeft er een paar meer dan Friesland, waar voor Wijnaldum alleen in Tritsum tussen 1959 en 1961 een 'grote'
opgraving had plaatsgevonden. Friesland heeft verreweg de meeste terpen,
maar kwam er in het onderzoek naar verhouding bekaaid af. De oorzaken zijn
velerlei: het opgraven van een terp is moeilijk - en duur! -, het dichtstbijzijnde archeologische instituut staat in Groningen, de persoonlijke voorkeur van
leidinggevende onderzoekers ging naar andere streken uit, en vooral, de Friese archeologie had een halve eeuw en meer geleden last van een remmende
voorsprong. Het Fries Museum bezat al vroeg een prachtige collectie - veel
rijker dan die in het Groninger Museum - van voorwerpen die in terpen
gevonden waren, niet bij wetenschappelijke opgravingen, maar bij de commerciële graverijen die het Friese terpenbestand tot op minder dan een kwart
hebben uitgedund. Deze verzameling is van 1897 tot 1949 beheerd door mr.
P.C.J.A. Boeles.2 Mr. Boeleswas een scherpzinnig geleerde. Als archeoloog was
hij autodidact, maar wie was dat niet in het begin van de twintigste eeuw?
Ook de beroemde professor A.E. van Giffen, stichter van het archeologisch
instituut in Groningen, heeft zich het vak zelf eigen moeten maken. Het is
jammer dat geen van beide heren, om het voorzichtig te zeggen, de ander in
het hart wilde sluiten. Zij hadden elkaar mooi kunnen aanvullen. Van Giffen
was een steropgraver, Boeles hield niet van veldwerk - hij heeft er tenminste
nauwelijks aan gedaan -, maar was vooral geboeid door de oudheidkundige
voorwerpen en wat die over het verleden te zeggen hadden. Daarmee was hij
zijn tijd vooruit, want wetenschappelijke belangstelling voor het archeologische vondstmateriaal was toen in ons land nog alles behalve algemeen. Boeles' Friesland tot de elfde eeuwuit 1927, dat bij de tweede druk in 1951 bijbelse omvang kreeg, is een weergaloze vrucht van die belangstelling. Het Fries
Museum was ten tijde van Boeles een van de zeer weinige musea in Nederland die zelfstandig de archeologie beoefenden, maar dat gebeurde in isolement en Boeles' dominante aanwezigheid in Leeuwarden werkte eer afschrikwekkend dan uitnodigend. Dit alles remde de aansluiting van de Friese
archeologie bij de hoofdstroom, die meer op veldwerk gericht was.
De opgraving in Wijnaldum knoopt in haar zorgvuldige aandacht voor het
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vondstmateriaal bij Boeles aan. Zij is in organisatorisch opzicht een 'moderne' universiteitsopgraving. Dat houdt in dat de beroepsgrondwerker, de
arbeider met de schop, vervangen is door talloze vrijwillig(st)ers en studenten. Voor het zware werk wordt een graafmachine gehuurd. Het grootste verschil met vroeger is dat de veldtechnicus is verdwenen. Veldtechnici vormden
een van de kenmerkendste elementen in de Nederlandse archeologie. Zij
gaven stabiliteit en continuïteit aan het veldwerk van de instituten. In de
praktijk geschoold beschikten de ouderen onder hen over een enorme kennis
en ervaring, speciaal in het 'lezen' en interpreteren van de sporen in de
bodem die bij het opgraven te voorschijn kwamen. Zij waren verantwoordelijk voor de leiding van de grondwerkers, de organisatie van de opgraving, het
verzamelen van de vondsten en vooral ook voor het vastleggen van de grondsporen in schaaltekeningen. Al deze werkzaamheden zijn in een 'universitaire' opgraving door archeologen overgenomen. Het nieuwe systeem heeft duidelijke voordelen. Die zijn in Wijnaldum ook te zien, bijvoorbeeld in de
intensiteit waarmee de vondsten daar verzameld en bewerkt zijn. Maar er zijn
ook nadelen, en dat is in Wijnaldum eveneens te merken. Sinds het verdwijnen van de veldtechnicus moet de archeoloog wel erg veel zelf doen en vooral bij het vasdeggen van de sporen kan de hulp van een geroutineerd veldtechnicus node worden gemist. In Wijnaldum 1 geven D.A. Gerrets en J. de
Koning een uitstekend overzicht van hun ideeën over de ontwikkeling van de
nederzetting in het opgegraven deel van terp Tjitsma.3 De plattegronden in
dit hoofdstuk zijn echter nogal schetsmatig en lijken weinig op de 'objectieve'
en doorwrochte weergave van de gevonden sporen die voorheen de norm
was. Het nadeel is dat het nu moeilijker wordt de opgraver na te rekenen en
als lezer op papier zelf ontdekkingen te doen.
Opgravingen spreken tot de verbeelding: Wijnaldum trok in één weekeinde 3500 bezoekers. Begrijpelijk, want al gravend dringt men letterlijk en
figuurlijk in het verleden door. Toch lijkt het opgraven tegenwoordig in een
kwade reuk te staan. Niet graven, maar bewaren: opgraven uit wetenschappelijke belangstelling alleen is bijna een overtreding, 'almost illegal', geworden.4
Bij Tjitsma was dat helemaal het geval, omdat de terp op de monumentenlijst
stond en dus wettelijke bescherming genoot. Helaas bleek het aardlichaam
door ploegen en uitloging te worden aangetast.5 Ondanks de wettelijke
bescherming was dit stukje bodemarchief toch bezig te 'eroderen'. In zo'n
geval kan opgraven uitkomst bieden. Het bodemarchief wordt dan wel
geruimd, maar er blijft tenminste 'informatie' over: opgraven als de beste, zo
niet de enige efficiënte vorm van bescherming. De opgravers van Tjitsma
hebben zich moeten beperken. Zij mochten maar een klein gedeelte van de
terp opgraven, ongeveer 8000 m2, wat neerkomt op - slechts - 7.1% van het
totaal. Juist die relatief geringe omvang van het onderzoek bemoeilijkt de
interpretatie van het gevondene (ook Nederland zou eindelijk eens een complete terp moeten opgraven). Dat neemt niet weg dat een schat aan informa-
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tie bijeen is gebracht, die nog lang onderwerp van discussie zal zijn.
Om de discussie zo vroeg mogelijk te laten beginnen, heeft men niet met
publiceren willen wachten tot alle materiaal volledig bestudeerd was. Op Wijnaldum 1 zal nog een tweede deel volgen. Het eerste boek is feitelijk een verzameling deelstudies, negentien in getal, waarin specialisten afzonderlijke
aspecten van het onderzoek behandelen. Aan de orde komen de ontwikkeling
van het omringende landschap en de mogelijkheden die het bood voor landbouw en veeteelt. Verder de al genoemde bijdragen over de opgraving zelf: de
wijze waarop zij is uitgevoerd en wat de resultaten waren in termen van
bewoningsgeschiedenis. De overige zijn materiaalstudies: Romeins aardewerk, metalen voorwerpen uit de Romeinse Tijd, Romeinse munten, vroegMiddeleeuwse munten, de befaamde koningsfîbula, glazen vaatwerk en kralen voornamelijk uit de vroege Middeleeuwen, enkele leervondsten en
menselijke skeletresten. Het zijn stuk voor stuk belangwekkende studies,
maar met een hoog specialistisch gehalte. Zonder het inleidende artikel van
HAHeidinga, hoogleraar Middeleeuwse archelogie aan de Universiteit van
Amsterdam, en de concluderende samenvatting van de Groningse archeoloog D.A. Gerrets zou Wijnaldum 1 buiten vakkringen waarschijnlijk weinig
aanleiding tot discussie geven.
Ook hier worden de specialisten niet afzonderlijk aangesproken. Er is echter een verschijnsel dat in meerdere bijdragen aan bod komt en dat tot de preoccupaties van elke archeoloog behoort, namelijk het voorkomen van voorwerpen in 'te jonge' samenhangen. Zeker op terreinen die langdurig bewoond
zijn, komt dat vaak voor en dan meestal 'per ongeluk'. Latere bewoners groeven een kuil en vonden scherven van potten die aan hun voorgangers hadden
toebehoord. De potten waren gebroken en de scherven waren vervolgens
weggegooid, maar werden later weer opgespit. Dergelijke 'opspit-vondsten'
zijn eigenlijk in een nederzetting niets bijzonders, maar er moet wel goed op
worden gelet, anders krijgt de kuil van de latere bewoners een te oude datering. Het kan echter ook gebeuren dat oudere voorwerpen in latere tijd nog in
omloop waren, zoals bij ons antikwiteiten, of dat zij weer in omloop gebracht
- gerecycled werden. Bij wijze van voorbeeld: een in de tweede eeuw n.C.
geslagen zilveren munt, een Romeinse denarius, die aan het begin van de vijfde eeuw aan een Drents opperhoofd in diens graf is meegegeven. Van
Romeinse zilverlingen is al lang bekend dat zij eeuwen na hun aanmaakdatum bij Germaanse stammen nog in gebruik waren. Een eerste vraag luidt:
hoe? Vermoedelijk niet precies als munt, maar toch wel als voorwerp van
waarde en dus, eventueel, ook nog als een soort betaalmiddel. Dr. Van der Vin
verwijst in zijn bijdrage in dit verband naar de duizenden eerste- en tweedeeeuwse denarii die in de 4e en vijfde eeuw op Gotland en in Zuid-Zweden in
de bodem terecht kwamen.6 Daar is blijkbaar ook een tweede belangrijke
vraag - wanneer vond de 'depositie' plaats? - bevredigend te beantwoorden.
Kennelijk is over het langdurig gebruik, of hergebruik, van bepaalde
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vondstcategorieën tijdens en na de opgraving veel gesproken en heeft men de
indruk gekregen dat het in Wijnaldum opvallend veel voorkwam: eigenlijk bij
alle vondstgroepen uit de Romeinse Tijd. Als dit verschijnsel zich ook elders
in Friesland op enige schaal zou voordoen - en die indruk wordt wel een beetje gewekt— komt daar de Romeinse Tijd voor een goed deel te vervallen. Tot
op heden heeft men immers de Romeinse importen in Friesland verklaard als
getuigen van nauwe contacten - van welke aard dan ook - tussen Friezen en
Romeinen. Wijnaldum zou echter een uitzondering kunnen zijn en de schaal
waarop hier in de na-Romeinse Tijd import van Romeinse voorwerpen heeft
plaatsgevonden, is nog niet zo duidelijk. Men doet er goed aan de vondstcategorieën, in navolging van dr. Galestin, afzonderlijk te bekijken."
Dat een niet onbelangrijk deel van het Romeinse aardewerk, de bronzen
voorwerpen en de munten nog in de Romeinse Tijd zelf naar Wijnaldum
gekomen zijn, staat vast, omdat zij daar in sporen uit die tijd zijn gevonden.
Wat in jongere samenhangen is aangetroffen, moet opspit - eventueel een ter
plaatse bewaard relikwie - zijn, of is pas naderhand in Wijnaldum geïntroduceerd. Het eerste lijkt voor het aardewerk het aannemelijkst, ook voor de terra
sigillata (het bekende lakrode aardewerk dat in de grenszone van het
Romeinse Rijk achter de Rijn vervaardigd is). Natuurlijk kan best eens een
scherfje eeuwen na dato 'bij toeval' in Wijnaldum gearriveerd zijn, maar een
vroeg-Middeleeuwse import van terra sigillata 'schroot' - voor de fabricage
van speelschijfjes? - is moeilijk voorstelbaar. Het laatste geldt waarschijnlijk
wel voor de Romeinse glasscherven in Wijnaldum. Deze kunnen deel uitgemaakt hebben van een vroeg-Middeleeuwse voorraad gerecycled glas. Dergelijke voorraden hoorden bij het vak van glasblazer of kralenmaker en zijn ook
uit Romeins gebied bekend, uit de werkplaatsen van het Romeinse leger in
Nijmegen bijvoorbeeld. Daar betrof het uiteraard uitsluitend Romeins glas,
dat ook eeuwen later blijkbaar nog niet helemaal op was.
In Wijnaldum gaat het overigens maar om een paar scherven. Kralenmakers zouden daar vooral in de tweede helft van de vijfde en de zesde eeuw
werkzaam zijn geweest. Ook de Romeinse dakpannen lijken eerst na de
Romeinse Tijd, van de zevende tot de negende eeuw, naar Wijnaldum te zijn
gekomen. Dit wordt een novum genoemd, maar dat is het niet. Romeinse
dakpannen zijn vaker in Middeleeuwse context gevonden, ook buiten het
voormalige Romeinse Rijk, bijvoorbeeld in Deventer bij de opgraving van dr.
H. Halbertsma aan de Stroomarkt, en in het zevende- tot negende-eeuwse
Dorestad bij Wijk bij Duurstede komen zij in grote getale voor. Romeinse ruïnes, waaronder die van de grensforten langs de Rijn, zijn al vroeg als steengroeves gebruikt. De platte Romeinse dakpannen hebben mogelijk een tweede leven gekregen als vloertegels, of men maakte er iets anders van: in
Wijnaldum spinklosjes? Aan import op grote schaal valt overigens niet te denken, misschien kwamen de dakpannen hier 'per ongeluk' terecht als ballast in
schepen. Een deel van de bronzen voorwerpen is te Wijnaldum als schroot,
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als grondstof voor de koperslager dus, in de grond geraakt en dat zou in de
vijfde en in de achtste eeuw gebeurd zijn. Het is opmerkelijk dat er in de achtste eeuw nog Romeins schroot circuleerde, veel zal het niet meer geweest zijn.
Een vijfde-eeuwse import verbaast daarentegen niet. Ook elders in NoordNederland, bijvoorbeeld in vierde- en vijfde-eeuwse Frankische nederzettingen in Gelderland en Overijssel zijn voorraadjes aangetroffen. Romeins oudkoper en -brons zal voor Germaanse smeden toen een belangrijke
materiaalbron geweest zijn. Of zij daaraan kwamen door plundering van
Romeinse gebouwen, of door het in de ruïnes zelf op te scharrelen als amateur-archeologen avant la lettre, vermeldt de historie niet.
De munten tenslotte. Een enkel koperstuk heeft misschien als schroot
gediend, maar het merendeel van de munten zal in de Germaanse maatschappij als waardeobject gegolden hebben, ook de 'waardeloze' antoniniani
en laat-Romeinse koperstukjes. Die laatste hadden nauwelijks intrinsieke,
maar wel beeldende waarde. De beeldenaars van de Romeinse munten moeten de Germanen diep getroffen hebben. Op hun eigen bracteaten, muntachtige gouden schijfjes, stond de Romeinse keizer van de solidus, een laatRomeins goudstuk, model voor de inheemse oppergod. En de godin Victoria,
die de Romeinse heerser de overwinning schonk voor de Gekruisigde die rol
overnam, leeft tot op heden als engel voort. Al met al lijkt recycling van
Romeinse materialen - en ideeën - ook in Wijnaldum te zijn voorgekomen,
maar de aanwijzingen dat het daar op grote schaal zou zijn gebeurd, zijn niet
sterk. Voor Friesland in het algemeen blijft voorlopig de oude veronderstelling
van kracht dat de Romeinse importen daar niet lang na het moment van hun
vervaardiging een bestemming vonden. DatWijnaldum binnen Friesland een
uitzonderingspositie ingenomen heeft, valt door gebrek aan vergelijkingsmateriaal niet te bewijzen.
Terp Tjitsma ontstond toen de Romeinse Tijd al een eind op weg was:
omstreeks het midden van de tweede eeuw n.C. Bewoningsfase I wordt gedateerd van 175 tot 250. Daarop zijn nog zeven fasen gevolgd die archeologisch
grijpbaar zijn: II (250-300/325), III (425-550), IV (550-650), V (650-750), VI
(750-800), VII (800-850) enVIII (850-950). Niet lang daarna verplaatste zich de
bewoning naar het erf van de bestaande boerderij. Gerrets tekent bij deze
chronologische indeling aan dat het hier niet om jaartallen gaat, maar om
archeologische dateringen met een marge van + of - 50 jaar. Theoretisch zou
de lacune van ongeveer een eeuw tussen periodes II en III dus nog wel op te
vullen zijn. Men is echter overtuigd van een werkelijke discontinuïteit in de
bewoning. Misschien dat de terp van de late derde tot de vroege vijfde eeuw
niet geheel onbewoond geweest is, maar de bevolking zou toen in ieder geval
zeer sterk zijn ingekrompen. Dit gebeuren wordt niet opgevat als een lokaal
incident - wat bij een zo kleine opgraving op zichzelf gemakkelijk zou kunnen
-, maar geplaatst in het kader van het inmiddels beruchte 'gat van Friesland'.
Een bevolkingsafname vanaf de late derde eeuw was ook vroeger al bekend,
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maar wij dachten toen dat zij beperkt was gebleven tot de kleine terpjes in de
lage randzones van het kleigebied, met als voorbeeld de Paddepoelster huisterpjes bij Groningen. Vernatting werd als oorzaak gezien, die zelf weer een
gevolg zou zijn geweest van de tweede Duinkerke-transgressie. Aan langs de
hele Noordzeekust te zelfder tijd optredende transgressiefasen wordt geen
geloof meer gehecht (aldus P.C. Vos in zijn monumentale bijdrage8), maar vernatting als een van de motieven voor landverhuizing blijft, zeker in randgebieden, aannemelijk. Het gat van Friesland heeft zich intussen ook in de kerngebieden van het terpenlandschap gemanifesteerd. Of men de streek van
Wijnaldum in de Romeinse Tijd al tot die kerngebieden rekenen mag, is overigens de vraag. Wijnaldum lag toen letterlijk aan de rand en het had in de
derde eeuw nog niet een lange historie.
Waarom zouden wij ons druk maken over een dip in de bewoningsgeschiedenis van Friesland aan het einde van de Romeinse Tijd? Omdat daardoor de continuïteit een knauw krijgt en als gevolg daarvan de Friese identiteit gevaar loopt, althans bij een bepaalde manier van beschouwen. De
discussie ontbrandde aan het proefschrift van Taayke.9 Deze zag een Friese
aardewerktraditie, die al voor de jaartelling begonnen was, in de derde eeuw
doodlopen. Er was ook nauwelijks ander aardewerk om het gat te dempen,
vandaar de idee van een sterke bevolkingsafname. Het verbinden van historisch overgeleverde stamnamen met potscherven is zo oud als de archeologie.
Toch zijn er ups en downs in de gretigheid waarmee het gedaan wordt. Bij de
na-oorlogse generatie onderzoekers was het niet zo in. Zo werd een nederzetting uit de Romeinse Tijd die bij Wijster (Dr.) was opgegraven, in 1967 een
nativesettlement [beyond the imperial frontier) genoemd10 en ook in 1964 had
er in de publicatie van een soortgelijke nederzetting bij Dalfsen (Ov.) geen
stamnaam afgekund.11 Frankisch ging ons toen al te ver, laat staan Salisch naar de stam van de Salii, wier naam volgens sommigen nog in Salland zou
voortleven -, ook al had de ontdekker van de Franken in Overijssel, R. van
Beek, daarvoor een sterke voorkeur. De ethnische Deutung- de verklaring van
archeologische vondsten in termen van schriftelijk overgeleverde stamnamen - had in de jaren dertig en veertig in Duitsland triomfen gevierd, maar
was daarna wat in diskrediet geraakt. Wetenschappelijk, omdat het bedenken
van een stamnaam voor iedere pot soms tot potsierlijke conclusies leidde,
maar vooral op het ideologische vlak doordat de ethnische Deutung goed te
combineren was gebleken met racistische theorieën van Blut und Boden.
Men meende met archeologische middelen tot de stralende oorsprong van
het Germanendom in de Noordse prehistorie te kunnen doordringen. In de
bekende roman van Voskuil is te zien hoe het er in de belendende wetenschap
der volkskunde aan toe ging: de opkomende geleerde Maarten Koning ergerde zich aan de dogmatische overtuiging van zijn oudere, niet alleen Duitse
collega's dat regionale tradities heel oud kunnen zijn en tot de oorsprong van
een bevolkingsgroep terugleiden. Niet culturele continuïteit gedragen door
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een ononderbroken keten van geslachten, maar juist voortdurende verandering schreef Maarten in zijn vaandel. In archeologische kringen was theoretische discussie een generatie geleden geen sterk punt. Daar heerste een veelal
onbewuste afkeer van ethnische Deutung, maar onder de onderzoekers die
zich met protohistorie (Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen) bezighielden, bleef de continuïteitsvraag de gemoederen beroeren.
Een scherpe daling van het aantal bewoners in Wijnaldum en elders in
Friesland betekent niet dat daar in de vierde eeuw niemand meer woonde. De
Friese bewoningscontinuïteit is dan ook nog niet helemaal prijsgegeven,
maar het belang ervan is afgenomen. Etniciteit is in de huidige opvatting het
gevoel dat je tot een 'volk' behoort. Het is niet meer een zaak van het bloed,
maar van hart en hoofd: het zit nu tussen de oren. Volgens sommigen is in de
laat-Romeinse Tijd niet alleen de band van het Friese bloed (bijna) volledig
verbroken, maar ging ook de Friese 'gevoels'-etniciteit toen teloor. In die richting denkt dr. Bazelmans in zijn artikel 'Het laat-Romeinse bewoningshiaat in
het Nederlandse kustgebied en het voortbestaan van de Friezennaam'.12 Zijn
uitgangspunt is het verdwijnen van de Friezen uit de geschreven bronnen in
de vroege vierde eeuw, om pas in de zevende eeuw weer op te duiken. Ook
hier is het verdwijnen niet helemaal compleet. Er zijn een paar tussentijdse
vermeldingen, maar die zijn niet beslist bewijzen voor het voortbestaan van
de Friese etniciteit.
Al in zijn proefschrift uit 1954 had WJ. de Boone op dit zwijgen van de historische overlevering gewezen. Volgens hem gingen de Friezen in de vierde en
vijfde eeuw schuil achter de verzamelnamen Franken en Saksen. Van een
bevolkingsafname in het terpengebied wist hij nog niet, maar hij was er zich
als geen ander van bewust dat er zich ook in het noorden van ons land in de
Volksverhuizingstijd grote veranderingen hadden voltrokken. Dat de Friezen
toen - althans in de Romeinse bronnen - niet onder eigen naam opereerden,
is natuurlijk geen sterk punt voor de nationale trots. In de woorden van De
Boone: 'Het is dus zeer wel denkbaar, dat de Friezen, die ca. 250-300 nog tot
de Franken gerekend worden zoals wij zagen, geëxponeerd als hun gebied ligt
aan de zee, in die tijd (ca. 400) of later door een Noordelijke 'Saksische' bevolking onderworpen zijn, zodat zij politiek voortaan ook kunnen doorgaan voor
'Saksen".13 Tot tweemaal toe aanhalingstekens bij Saksen, want De Boone was
voorzichtig met ethnische Deutung, maar dat er in Friesland sprake was van
Saksische 'invloeden' rond 400 was in zijn tijd algemeen aanvaard.
De kwestie was hoe men zich die invloeden moest voorstellen. Daarover
ging de levendige discussie in de jaren vijftig en zestig tussen Boeles, Sipma,
Russchen en anderen.14 Feit is dat in de vierde en vijfde eeuw in Friesland sieraden en vooral aardewerk van Deense en Noord-Duitse snit gevonden worden. Een nieuw gegeven is dat dit 'Angelsaksische' aardewerk ook buiten het
terpengebied voorkomt tot in de Romeinse grenszone aan de Rijn. Een goed
voorbeeld is het terrein De Geer onder Wijk bij Duurstede, dat waarschijnlijk
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zonder onderbreking van de Romeinse Tijd tot in de dagen van Dorestad
bewoond geweest is. Zoals de Friezen zich voor De Boone verscholen achter
de naam van Saksen en Franken, zo kunnen zij voor hedendaagse archeologen schuil gaan achter Angelsaksisch - en Frankisch - aardewerk. Een van de
plaatsen waar zich Friezen verborgen, kan dus De Geer bij Wijk bij Duurstede
zijn, maar er waren meer van die plaatsen 'in de streek, Caesar, waar de Schelde doorheen stroomt en het land, dat de Rijn met zijn twee armen (Nederrijn
en Waal) omvat'. Hier is - in de vertaling van dr. De Boone - een lofredenaar
aan het woord op 1 maart 297 aan het hof in Rome. Hij richt zich tot Constantius Chlorus, vader van de eerste christen-keizer Constantijn (de Grote). Constantijns dynastie kende onze streken uit eigen aanschouwing. Als hun lofredenaars gewagen van Friezen in het Rijn-Scheldegebied, mogen wij dat
gerust geloven. Zij stelden de Friezen daar graag voor als suffige lijfeigenen,
omdat dat in een lofrede, als het over verslagen 'barbaren' ging, nu eenmaal
zo hoorde. In eigen perceptie waren die Friezen waarschijnlijk eerder helden,
die mooi een stukje van het Romeinse wereldrijk veroverd hadden. Uit dergelijke groepjes barbaren die zich sinds de late derde eeuw op Romeins territoir
gevestigd hadden, zou in de zesde eeuw het Merovingisch koninkrijk voortkomen.
Volgens Bazelmans zijn er twee mogelijkheden: (1) de Friezennaam is in
Friesland zelf blijven bestaan, of (2) hij is daar - laat - in de zevende eeuw
opnieuw door buitenstaanders geïntroduceerd. De eerste mogelijkheid heeft
twee varianten: de Friese etniciteit handhaafde zich onder de 'autochtone'
bevolking, of zij werd overgenomen door Duits-Deense Angelsaksen die zich
op de verlaten terpen vestigden. Voor beide varianten is bij de huidige stand
van kennis wat te zeggen; op dit punt moeten we nader onderzoek afwachten.
Alleen is autochtoon in deze tijd geen duidelijk begrip. De bloedverwante
etniciteit wordt beschouwd als een vrucht van de Romantiek, die een volk zag
als een levend - menselijk - wezen. Zij is echter minstens evenzeer schatplichtig aan het nationalistisch denken, dat een volk vereenzelvigt met zijn
grondgebied. Territoriale nationaliteit bestond voor de leidinggevende kringen in de Volksverhuizingstijd niet en juist zij vormden de belichaming van
hun stamidentiteit, die zij met zich mee op reis namen: wat de Friezen
betreft, zoals wij zagen, tot in de Rijn-Schelde delta (en vermoedelijk ook, in
het kielzog van de Angelsaksen, naar Britannia). In het deltagebied zullen
zeker tot in de vijfde eeuw families aanwezig zijn geweest die zich hun Friese
origine vol trots bewust waren.
Bazelmans zelf heeft een voorkeur voor mogelijkheid (2). Hij acht het aannemelijk dat het de Merovingische Franken waren die de Friezennaam uit de
- Romeinse - boeken opdiepten en deze in de zevende eeuw weer toepasten
op de bewoners van het Noord-Nederlandse kustgebied. Ik kan zijn voorkeur
niet delen, alleen al niet op algemene gronden. De vroeg-Middeleeuwse
geschreven overlevering betreffende onze streken is zo lacuneus en zo scheef-
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getrokken, doordat alleen de hogere geestelijkheid van enkele buurvolkeren
destijds de pen voerde en dan nog alleen over zaken die hun of hun wereldse
superieuren ter harte gingen, dat het heel gevaarlijk wordt met argumenten e
silenîio te werken. En verder is het moeilijk voorstelbaar dat de bewoners van
het Friese gebied - laat! - in de zevende eeuw niet allang zelf een etniciteit
bedacht hadden, in plaats van deze uit handen van hun Merovingische rivalen te aanvaarden. Maar wat er ook precies gebeurd is, het blijft een wonder
van continuïteit, en als ik Fries was, zou ik mij voor geen van de mogelijke
varianten schamen. Het is een continuïteit die niet noodzakelijk genetisch is
bepaald, maar die 'geheel geestelijk' zou kunnen zijn (om Gerard Reve te citeren). Mijn eigen voorkeur gaat overigens uit naar een scenario waarin bij de
overdracht van de Friese naam 'oorspronkelijke' Friese families betrokken
waren, zij het waarschijnlijk buiten het gebied dat nu nog Friesland heet.
Maar het aardige van onze tijd is dat wij nu uit meerdere scenario's kunnen
kiezen, wanneer wij de lijn vanuit het verleden tot in het heden wensen door
te trekken. En dat deed mij denken aan de Franse zegswijze die als motto
boven deze recensie staat.
Toen in de zevende eeuw de Friezen weer wijd en zijd van zich deden
spreken, was de depressie achter de rug en waren zij op weg naar staatkundige eenheid. Dat brengt ons tenslotte op de koningskwestie. Zonder de verguld-zilveren met almandijn cloisonné versierde fibula die bij stukjes en
beetjes sinds de jaren vijftig bij Tjitsma is opgedolven, zou de terp waarschijnlijk niet de eer van een opgraving zijn waardig gekeurd. Uiterlijk is deze woonheuvel niet direct opvallend, maar de 'waarlijk koninklijke' mantelspeld deed
een koning als bewoner veronderstellen, of in ieder geval een koningin, want
de broche is een damessieraad. Zij dateert overigens pas uit de zevende eeuw,
toen de nederzetting al eeuwen oud was. In de Romeinse Tijd schijnt Tjitsma
nog weinig koninklijks te hebben gehad. Het was toen, voorzover thans
bekend, een vlek als vele andere in het terpengebied met een bevolking van
boeren die zich blijkens de bevindingen van professor Groenman-van Waateringe en dr. Pais vooral op veeteelt toelegden.15Weliswaar vond er op de terp
ook al in de eerste bewoningsfasen metaalbewerking - koper en ijzer - plaats,
maar de vraag is of dat voldoende is om de nederzetting een bijzonder karakter toe te dichten. Wijnaldum-Tjitsma zou vanuit het directe achterland
gesticht zijn, maar hoe wij ons de sociale en juridische context daarbij moeten voorstellen, is uit de archeologische gegevens niet af te leiden. Mogelijk
bood een dergelijke interne kolonisatie sommige families een mogelijkheid
een al bestaande maatschappelijke voorsprong te vergroten. Gelijk waren de
mensen toen nog niet. Dat de Friezen in de Romeinse Tijd koningen kenden,
blijkt uit de medeling van de Romeinse historicus Tacitus dat twee van hen
naar Rome reisden om keizer Nero te spreken. Er waren er dus meer dan een
en deze Friese koningen hadden, evenals die van andere stammen, de leiding
bij (krijgs)expedities.Wellicht hadden zij ook rituele functies, maar over hun
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bevoegdheden en de omvang van hun ambtsgebied zijn verder geen bijzonderheden overgeleverd. Zij zullen wel uit de stamelite zijn voortgekomen gekozen? -, zoals bij de Germanen gebruikelijk was. Vanwege het laatRomeinse bewoningshiaat is het echter niet meer geoorloofd een rechte lijn
te trekken naar het vroeg-Middeleeuwse Friese koningschap.
Over dat vroeg-Middeleeuwse koningschap is historisch uiterst weinig
bekend. Eigenlijk zijn alleen de namen van Aldgisl en diens - directe? - opvolger Radboud uit de zevende en vroege achtste eeuw overgeleverd. Verder is er
nog een 'Adolf', wiens naam als Audulfus met toevoeging Frisia op laat zesde/vroeg zevende-eeuwse goudstukken (tremisses) vermeld is.16 Tenslotte is er
de fabuleuze vorst Fynn, die volgens J. Zijlstra mogelijk de bezitter was van de
Wijnaldumse koningsfîbula en wiens paleis hij te Wijnaldum situeert, al
houdt ook hij zelf de mogelijkheid open dat hiermee een fabula in het leven
wordt geroepen.17 De met name bekende koningen zijn zevende-eeuws, terwijl de bewoning in Tjitsum al in de vijfde eeuw weer startte, of zich begon uit
te breiden. Dat er ook toen al - of nog - koningen in Friesland waren, is zonder meer aannemelijk, vooral wanneer men de huidige trend volgt en uitgaat
van een Angelsaksische doorstart omstreeks 400 van het oorspronkelijk Friese Tjitsum.18 De Germaanse maatschappij was in de Volksverhuizingstijd
allerminst egalitair en het was juist de elite die bij expedities en kolonisatie
het voortouw nam. Dus, als er zich Angelsaksen op Frieslands terpen vestigden, dan gebeurde dit vast onder leiding van 'koningen', waarschijnlijk van
hetzelfde type war-leader als wij vier eeuwen eerder ontmoetten. Aannemelijk is verder dat het koningschap zich in de volgende eeuwen ontwikkelde.
Het is achteraf jammer dat keizer Claudius het in 47 de generaal Corbulo verboden heeft Friesland bij het Romeinse Rijk in te lijven. Dientengevolge ontbreekt in Friesland zelf een vroeg-Middeleeuwse geschiedschrijving, maar wij
hebben de voorbeelden van de buurstammen die zich op Romeins grondgebied gevestigd hebben. Zowel bij de Franken in Gallia als in Britannia bij de
Angelsaksen zien wij het koningschap zich van de vijfde tot de zevende eeuw
ontwikkelen van klein naar groot: van een horde rivaliserende koninkjes naar
een vorst die grote gebieden onder zich verenigde. Men vergelijke Childerik,
vader van de stichter van het Merovingisch koninkrijk Clovis, met zijn achtste-eeuwse opvolger Karel de Grote. De eerste was nog een van de vele voortdurend met elkaar wedijverende opperhoofden, Karel was een koning van
vele volkeren en zelfs keizer der Romeinen. Aan de resten van de - geestelijke
- Romeinse infrastructuur was in Frankrijk en Engeland niet alleen een traditie van geschiedschrijving te danken, maar ook de idee van een territoriale
staat met aan het hoofd een van God gegeven vorst als hoogste ambtsdrager.
De ontwikkelingen in Friesland zullen op dit punt zeker niet op die bij hun
buren vooruitgelopen hebben, eerder kan men het tegendeel veronderstellen. Koningsgraven als dat van Childerik, dat al in 1653 in Doornik gevonden
is, zoekt men in Friesland tot nu toe tevergeefs. Dat kan toeval zijn, zoals Kra-
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mer veronderstelt19, en als ze al bestaan, waren het vermoedelijk ook nog crematiegraven, die extra lastig te vinden en te herkennen zijn.
De Vroege Middeleeuwen worden als het hoogtepunt in de ontwikkeling
van de terpnederzettingTjitsum gezien. Ongetwijfeld is de situatie daar gedurende de vier eeuwen na de herstart rond 400 niet stabiel geweest. Een aanwijzing daarvoor is de - kortstondige? - onderbreking in de eigenlijke bewoning omstreeks 500. Toen verdwenen de huizen uit het opgegraven deel van
de terp om plaats te maken voor een akker. Aan dit tweede 'hiaat' wordt in
Wijnaldum 1 niet veel aandacht besteed, maar hij moet toch een niet onbelangrijke verandering markeren. Men kan zich daar van alles bij denken, van
andere eigenaars of bewoners tot wijzigingen in het karakter van de nederzetting. Het blijft echter gissen, want de opgravingsresultaten, voorzover gepubliceerd, geven op dit punt geen uitsluitsel. Ambachtelijke productie wordt
als voornaamste kenmerk van vroeg-Middeleeuws Wijnaldum genoemd.
Men vraagt zich zelfs af of het geen cowsumer-nederzetting was. De verhouding tussen agrarische en ambachtelijke productie is echter onduidelijk.
Kwantificeringen zijn (nog) nauwelijks mogelijk en het is zeker niet doenlijk
de intensiteit van de ambachtelijke productie per tijdseenheid te meten,
maar zij lijkt te hebben gevarieerd. Zo kende het metaalambacht volgens dr.
Erdrich al een hoogtepunt in de vijfde eeuw, terwijl de productie van kralen in
glas en barnsteen volgens Y. Sablerolles in de tweede helft van de vijfde eeuw
los kwam, om een eeuw later haar hoogtepunt te bereiken.20 Na 650 nam de
ambachtelijke productie af, alleen ijzer werd nog op kleine schaal bewerkt. In
het opgegraven deel van de nederzetting was dus geen sprake van een constante stroom ambachtelijke activiteiten en de omvang van de productie blijft
onzeker. Die zou, aldus Gerrets, wel veel kleinschaliger geweest zijn dan in de
grote productiecentra als het Deense Ribe en het Zweedse Birka (en het
Nederlandse Dorestad, niet te vergeten).21
De opgegraven woningen zijn niet direct royaal. Hoe men zich een Fries
koninklijk paleis uit deze tijd moet voorstellen, is onzeker. Wellicht als een
weldoortimmerde houten zaal of hal, zoals bij de Scandinavische en Angelsaksische collega's. Radboud resideerde - onder meer? - in waarschijnlijk
opgelapte Romeinse forten. In elke geval waren de smalle Wijnaldumse hutten met wanden van zoden geen paleizen. Het waren zelfs geen boerderijen,
want de veestal ontbrak. Zij doen denken aan de zogenaamde spitketen van
veenarbeiders, die tot in de twintigste eeuw als woningen gebruikt zijn (zie de
reconstructie in het openluchtmuseum in Harkema bij Surhuisterveen). Er
wordt in Wijnaldum 1 met nadruk op gewezen dat de vroeg-Middeleeuwse
huisjes, waar weinig hout aan gespendeerd was, scherp contrasteren met de
degelijke houtbouw uit de Romeinse Tijd. Deze verandering bleef niet tot
Tjitsma beperkt, maar lijkt een algemeen verschijnsel in het terpengebied te
zijn geweest. Zij is in overeenstemming met een terpenbevolking die niet
meer of nog niet in nauw sociaal-economisch contact leeft met de bewoners
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van het achterland. Goed bouwhout groeide op de kwelders niet, maar moest
van de achterliggende zandgronden komen. Blijkens de huizenbouw in Wijnaldum heeft die integratie zich pas in de negende eeuw hersteld. De volksverhuizingen hadden, lijkt het, oude situaties voor lange tijd verstoord.
De verwachtingen van de opgravers waren niet alleen hooggespannen, zij
waren ook nogal Westergocentrisch. Men dacht zich Westergo als de kern van
het langs de Nederlandse en Duitse kust uitgestrekte Friese gebied en hoopte
in Tjitsma een koninklijke machtsbasis, de centrale plaats van het gewest en
misschien wel van heel Friesland gevonden te hebben. Voor een bijzondere
positie van Westergo binnen het Friese geheel pleitten de vele goudvondsten,
terwijl de opvallend rijke vondsten die in recente tijd dankzij de metaaldetector uit Tjitsma te voorschijn waren gekomen, die plaats een uitzonderlijk
karakter leken te verlenen. Inmiddels is vooral uit zorgvuldige analyse van de
vondstomstandigheden van de Romeinse en vroeg-Middeleeuwse munten
uit Friesland naar voren gekomen dat dit beeld sterk door 'postdepositionele
factoren' (door wat er met de munten gebeurd was, nadat zij in de grond
terecht waren gekomen), in dit geval vooral door onevenwichtigheden in het
zoeken, verwrongen is. Wordt het recht getrokken, dan blijkt Westergo niet
belangrijker dan andere Friese gewesten.22 Er is geen reden meer om Westergo te zien als het centrum van een Fries koninkrijk, of te verwachten dat zich
juist daar de boven geschetste ontwikkeling in het Friese konigschap heeft
voorgedaan. Die ontwikkeling kan zich 'overal' voltrokken hebben. Een betere kandidaat dan Westergo lijkt ons de Rijn-Schelde delta.
Dat gebied had het voordeel dat er nog resten van de Romeinse infrastructuur over waren. Vorsten vonden er bijvoorbeeld prestigieuze stenen gebouwen om in te resideren. De grote rivieren waren verkeersgeografisch van
Europees belang. Er wordt wel eens vergeten dat de naam Frisia citerior, het
dichtstbij gelegen Friesland, uit Engelse koker komt. Maar natuurlijk lag dat
gebied ook dicht bij het zich onstuimig ontwikkelende Frankenrijk. In de vijfde eeuw waren de Salische Franken uit Brabant naar Doornik gelopen om
dichter bij de restanten van het Romeinse Rijk in Gallia te zitten. Vandaaruit
bouwden zij hun Merovingisch koninkrijk op, waarbij zij in de zesde eeuw
vooral naar het zuiden keken. Een Frankisch centrum bij Keulen breidde zijn
invloed Rijnafwaarts minstens tot Rhenen in het midden van het rivierengebied uit. Verderop in de delta was er voor ondernemende Friezen echter nog
een nisje vrij. Daar vinden wij in de zevende eeuw de enige historisch overgeleverde Friese koningen en een van Radbouds huzarenstukjes was een nautische aanval op Keulen. Wij vermoeden dat dit de uitkomst van een ontwikkeling was die al in de vierde eeuw begon. Friese emigrantenfamilies kunnen
zich in de vijfde en zesde eeuw in het deltagebied machtsposities verworven
hebben die de basis vormden voor een zevende-eeuws koningschap van enig
kaliber. De alleen van gouden munten bekende Audulfus is onlangs uitgeroepen tot - mogelijke - koning van Voorburg, dat gelegen was bij en voortgeko-
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men zou zijn uit de Romeinse stad Forum Hadriani.23 Deze koning zou omstreeks 600 geleefd hebben en zijn naam zou evengoed Fries als Frankisch
kunnen zijn. Dat hij dezelfde is als de in veel latere bronnen genoemde Aurindulius/Aurundilius/Aurindubius, alias koning Ezeloor, is moeilijk te bewijzen. De triëntes op naam van Audulfus Frisia zijn geheel naar Frankisch
model en misschien zou dat voor een Friese koning aan de westrand van de
delta moeten verbazen.
Misschien is het ook minder verbazingwekkend dan het op het eerste
gezicht lijkt. Dat de materiële cultuur, en waarschijnlijk niet alleen de materiële, van de bewoners in de westelijke Rijndelta 'Franciseerde', staat vast. In
vroeg-Middeleeuwse nederzetttingen bij Wijk bij Duurstede, Koudekerk en
Valkenburg (Z.H.) verdringt vanaf de vijfde eeuw Frankisch draaischijfaardewerk voor een groot deel het uit de hand gevormde 'inheemse' product. Een
van de meest verbazingwekkende ontdekkingen in Wijnaldum Tjitsma is dat
daar hetzelfde gebeurde. In de zesde en zevende eeuw zou 70% van het vaatwerk uit Frankisch draaischijfaardewerk bestaan. Men ziet er een aanwijzing
in voor de rijkdom van de plaatselijke bevolking. Maar kan het niet eerder een
indicatie van afhankelijkheid zijn? Volgens de wetten der ethnische Deutung
zouden in Wijnaldum toen Franken gewoond moeten hebben. Blijkbaar zijn
de banden van de emigranten in het rivierengebied met hun land van herkomst niet verbroken. Misschien hebben zij bezitsrechten in het terpengebied behouden, die bij de ontwikkeling van een grootschaliger koningschap
goed van pas kwamen. Dat Radboud meer was dan een doorsnee Friese
koning, wil menigeen geloven. Mogelijk was hij vanuit een machtsbasis in het
Rijndeltagebied op weg naar een positie van oppervorst over een Groot-Fries
rijk. Maar hij heeft dat doel niet bereikt. Anders zou de Frankische verovering
van Friesland en in haar kielzog de kerstening niet zo in etappes zijn verlopen: eerst tot hetVlie, dan tot de Lauwers en daarna pas Groningen.24
Ook in de zevende eeuw blijft er in Westergo nog plaats voor een lokale regionale? - koning. Dat deze in de buurt van terp Tjitsma woonde, heeft door
de opgraving niet aan waarschijnlijkheid gewonnen. Zelfs de kroongetuige,
de 'koninklijke mantelspeld', is stilgevallen. Twee artikelen in Wijnaldum 1
zijn er aan gewijd. Dat van Schoneveld en Zijlstra plaatst de broche en haar
versiering in een geestelijk kader en onderstreept nog eens haar status als een
sieraad dat zelfs door godinnen kon worden gedragen.25 Het andere, van Nijboer en Van Reekum, is technischer van aard: de fibula blijkt na langdurig
gebruik kapot in de bodem te zijn gekomen.26 Daarmee wordt de datum van
vervaardiging - niet lang voor 650 (?) - in feite voor de koningskwestie irrelevant. Theoretisch kan de depositie na de dood van Radboud in 719 of zelfs na
de Frankische verovering van Westergo hebben plaatsgevonden. En vooral
wordt de mogelijke relatie met een eerst bezitter uit (de omgeving van) Wijnaldum nu dubieus. De veronderstelling dat de fibula aan een plaatselijke
juwelier ter reparatie is toevertrouwd, blijft nog het dichtst bij de oorspronke-
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lijke idee, maar het stuk kan evengoed als schroot in het bezit van een edelsmid van elders naar Wijnaldum gekomen zijn. Het is zelfs niet uitgesloten
dat het krijgsbuit is, te vergelijken met het Hacksilber uit de Vikingtijd.
Volgens algemeen oordeel is het nog te vroeg om het karakter van de
vroeg-Middeleeuwse nederzetting in de terp Tjitsma vast te stellen. Sommigen betwijfelen of dit ooit volledig zal gelukken.27 Duidelijk is al wel dat de
bewoners van de vijfde tot de negende eeuw- met of zonder onderbrekingen
- opgenomen waren in een web van bovenregionale handelscontacten.
Treffend zijn de overeenkomsten met Dorestad: het vondstmateriaal met zijn
hoge percentages draaischijfaardewerk en de (vele) aanwijzingen voor
ambachtelijke activiteiten, verder de vele waterputten, en ook in Dorestad is
een 'koninklijke' - maar kapotte - broche gevonden. Woonden op Tjitsma
soms een aantal van die Friezen die, naar de veronderstelling luidt, in het
zomerseizoen naar Dorestad voeren om daar enkele maanden te werken?
Aanwijzingen voor schepen, eventueel ook voor scheepsbouw, hebben de
opgravingen in de terp genoeg opgeleverd in de vorm van ijzeren scheepsnagels en, mocht de mond van het riviertje dat Tjitsma met de zee verbond
dichtslibben, dan werd hij misschien kunstmatig opengehouden. Het waren
dergelijke mensen die vanaf de zevende eeuw de Friese naam hooghielden,
toen Fries synoniem werd voor schipper. Zij waren het die de vroeg-Middeleeuwse Friese expansie belichaamden, maar wat was hun positie: waren zij
vrij om te gaan en te staan waar zij wilden? Helemaal onmogelijk is dat niet,
maar Heidinga wil er niet aan. Er zit hem in die veronderstelling 'te weinig
koningschap'. En natuurlijk is het ook mogelijk zich de bewoners van Tjitsma
voor te stellen als onderhorig aan een 'elite', waar dan ook gevestigd. Dat een
vroeg-Middeleeuwse 'Heer van Tjitsma' in de onmiddelijke nabijheid woonde, is niet noodzakelijk, maar uitgesloten is het ook niet. En zo behoort een
Wijnaldumse koning toch nog tot de mogelijkheden, zij het dat de aanwijzingen daarvoor wel erg indirect blijven.
Hier besproken: J.C. Besteman, J.M. Bos, D.A. Gerrets, H.A. Heidinga en J. de
Koning (eds.), The Excavations at Wijnaldum. (Reports on Frisia in Roman
and Medieval times vol. I. Rotterdam/Brookfield: A.A. Balkema 1999, VTII+343
blz. ISBN 90 5410 488 0).

Noten
1 Wijnaldum 1, VIII. 2 Zie over hem Jensma, 2000. 3 D.A. Gerrets en J. de Koning, 'Settlement development on the Wijnaldum-Tjitsma terp', 73-123. 4 H.A. Heidinga, 'The
Wijnaldum excavation: Searching for a central place in Dark Age Frisia', 1-16, aldaar 3.
5 J.M. Bos en D.A. Gerrets, 'The erosion of the Wijnaldum-Tjitsma terp: Aspects of cul-
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tural heritage management', 23-31. 6 J.P.A. van der Vin, 'Roman coins from Wijnaldum', 185-189. 7 M.C. Galestin, 'Roman wheelthrown pottery, terra nigra-like bowls
and tiles', 157-169, aldaar 164. 8 P.C. Vos with a contribution by B.A.M. Baardman,
'The Subatlantic evolution of the coastal area around the Wijnaldum-Tjitsma terp', 3372. 9 Zie ook Taayke, 2000. 10 Van Es, 1967. 11 R. van Beek en W.A. van Es, 1964. 12
Bazelmans, 2000. 13 De Boone, 1954, 16. 14 Samenvatting in Bazelmans, 2000. 15 W.
Groenman-van Waateringe, 'The vegetation on the terp', 125-138; J.P. Pais, 'Preliminary notes on erop plants and the natural and anthropogeneous vegetation', 139-149. 16
K.P.H. Faber, 1998. 17 Zijlstra, 1991. 18 H.A. Heidinga, 'The Wijnaldum excavation:
Searching for a central place in Dark Age Frisia', 1-16, aldaar 8. 19 Kramer, 2001,19. 20
M. Erdrich, 'Continuity or discontinuity: Native and Roman metal finds', 171-183; Y.
Sablerolles, 'Beads of glass, faience, amber, baked clay and metal, including production
waste from glass and amber bead making', 253-285. 21 D.A. Gerrets, 'Conclusions',
331-342, aldaar 335. 22 Bazelmans, Gerrets en Pol, 1998. 23 De Jonge en Marcillaud,
2001. 24 Zie hierover ook De Langen, 1995,181-182. 25 J. Schoneveld en J. Zijlstra, 'The
Wijnaldum brooch', 191-201. 26A.J. NijboerenJ.E.vanReekum, 'Scientificanalysisofthe
gold disc-on-bow brooch', 203-215. 27 D.A. Gerrets, 'Conclusions', 331-342, aldaar 331.
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Leeuwarden en Friesland tussen lokale en
regionale geschiedenis
MAARTEN DUIJVENDAK

Leeuwarden, Assen, Haarlem, Den Bosch, Utrecht, Den Haag, Groningen,
Arnhem, Zwolle, Maastricht, Middelburg en sinds kort Lelystad zijn de twaalf
provinciehoofdsteden van het moderne Nederland. Het zijn steden zoals de
meeste grotere steden van ons land, sommige met een lang verleden, grote
ambities en veel dynamiek, andere jonger of slaperiger. Vanuit verschillend
oogpunt zijn dit interessante steden. Interessant, zoals elke stad een gecharmeerde bezoeker of een voor het verleden belangstellende inwoner kan boeien. Interessant ook vanwege de positie ten opzichte van de omgeving. De
regionale centrumfuncties van zo'n stad gaven haar vaak een specifieke politieke, culturele, sociale en stedenbouwkundige dynamiek.
De laatste jaren verschenen over de eerste zes genoemde plaatsen
'moderne' stadshistorische synthesen; geschiedenissen die de verschillende
stedelijke functies en vormen van ontwikkeling bespreken in een lang tijdsperspectief. Deze boeken maken deel uit van een opleving in de moderne
wetenschappelijke stadsgeschiedenis. Er verschenen ook zulke studies over
niet-provinciehoofdsteden, bijvoorbeeld Breda, Dordrecht, Apeldoorn, Rotterdam en Zutphen en veel meer die een kortere tijdsperiode omspannen.
Daarnaast verschijnen er natuurlijk tientallen meer populaire boeken die de
geschiedenis of historische aspecten van steden bevatten. Maar het moderne wetenschappelijk verantwoorde standaardwerk, gebaseerd op de laatste
stand van historisch onderzoek en toegankelijk en aantrekkelijk voor een
breed publiek - zoals het vaak wordt omschreven - is een eigen genre. Zeldzamer nog is het verschijnen van een op vergelijkbare leest gestoelde provinciale geschiedenis. Friesland bezit sinds kort beiden: Geschiedenis van Friesland 1750-1995 en Leeuwarden 750-2000 Hoofdstad van Friesland. Het
vrijwel gelijktijdig verschijnen van een provinciale geschiedenis en een
geschiedenis van de provinciale hoofdstad is een historiografische bijzonderheid. Daarbij komt dat beide Friese studies een duidelijke verwantschap
tonen.
Die onderlinge verwantschap is verklaarbaar. Friesland heeft sedert de
'oude' Geschiedenis van Friesland, die tussen 1963 en 1966 ontstond1, de
belangstelling getrokken van groepen jongere historici. Het zijn zij die de
nieuwe Friese geschiedenis schreven. Hun onderzoek resulteerde reeds in
diverse artikelen, doctoraalscripties, dissertaties en nog niet afgeronde dissertatieprojecten die, achteraf gezien, als voorstudies kunnen worden aangemerkt. Aan dit voorwerk deden overigens veel meer mensen mee, dan de
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zestien auteurs die een bijdrage leverden aan de twee uiteindelijke boeken.
Een 'inner circle' van zes schreef in beide: Johan Frieswijk, Goffe Jensma,
Yme Kuiper, Meindert Schroor, Hotso Spanninga en Rolf van der Woude.
Natuurlijk zijn zij niet uitsluitend te beschouwen als 'inspiratores intellectualis', maar hadden daarin wel een groot aandeel. Een eigenaardigheid is dat
de onderzoeksprojecten slechts in beperkte mate werden 'aangestuurd'. Er
zijn in de organisatie van het onderzoek wel knooppunten aan te wijzen: de
Fryske Akademy, de Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden en het Gemeentearchief, maar het collectief van auteurs is verantwoordelijk voor de boeken
en de kwaliteit daarvan. Met enige retoriek geformuleerd, het is het werk van
een generatie die haar historische vorming in de jaren zeventig en tachtig
had, met zijn invloeden van de kwantitatieve economische geschiedenis, de
door de antropologie geïnspireerde micro-geschiedenis en het narrativistische commentaar op de 'verwetenschappelijking' van deze geschiedschrijving.
De boeken over Friesland en Leeuwarden kunnen in een uitgebreid historiografisch veld worden geplaatst en op verschillende punten worden beoordeeld. Provinciale, regionale en lokale geschiedenis hebben hun eigen ontwikkeling, die de laatste decennia in hoge mate parallel is verlopen. In
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concrete uitwerking bestaat natuurlijk een grote variatie, zoals de twee boeken over de Friese provincie en hoofdstad tonen. Niet alleen de omvang en
daarmee de mogelijkheden tot uitdieping verschillen belangrijk met 368
tegen 527 bladzijden, de onderzochte perioden overlappen niet en bovendien
zijn er door de redacties afwijkende keuzes gemaakt. In de geschiedenis van
Leeuwarden begint het verhaal omstreeks het jaar 750 en de provinciale historie start 1000 jaar later. Dat maakt verschil.
Moderne stadsgeschiedenis als vorm van lokale geschiedenis heeft het
strakst omschreven object. In de internationale 'urban history' worden steden gezien als multifunctionele centrale plaatsen binnen een bepaald gebied.
De historicus analyseert de samenhang van de verschillende stedelijke aspecten in hun ruimtelijk verband, zoals P. Kooij dat in zijn inleiding tot de Stadsgeschiedenis uit 1989 formuleerde.2 In deze stadsgeschiedenis is een canon
van onderwerpen ontstaan, met een zekere dominantie voor sociaal-economische vraagstukken en nadruk op de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. De dynamiek in de stedelijke structuur, haar sociaal gelede bewoning,
het politieke spel dat de verdeling van faciliteiten, woningen en verbindingslijnen, zoals wegen, water en elektriciteit door de stad en wijken bepaalt, krijgen relatief veel bladzijden. De analyse van het ruimtegebruik en de plaats
van de stad in een stedelijk systeem of netwerk geeft deze benadering een
wetenschappelijke eenheid. De Leeuwarder geschiedenis voldoet niet alleen
goed aan deze omschrijving, het voegt ook speels verbredende elementen
toe. De hoofdstukken met de geschiedenis van na de middeleeuwen zijn
gegroepeerd rond vijf centrale begrippen: grenzen, macht, markt, zorg en
zelfbeeld. In de bijbehorende teksten wordt dit vijftal zodanig uitgewerkt dat
het boek door deze regelmaat extra informatie biedt.
Bij de provinciale geschiedschrijving is er een minder sterke onderzoekstraditie. Er bestaan in feite twee verschillende benaderingen, een brede en
een smalle. Wanneer we de provincie in formele zin bezien, dan vormen de
diverse gedenkboeken van provinciale staten de 'smalle traditie'. Enkele van
zulke boeken verschenen in de jaren zeventig, onder meer over Utrecht, Holland en Overijssel. Zij laten zich karakteriseren als de geschiedschrijving van
het regionale bestuur, zijn instituties en streven, en blijven vaak beperkt tot
een verhaal over de staatkundige en politieke veranderingen. Vanzelfsprekend gaat veel aandacht uit naar het Ancien Régime, toen bij deze colleges
nog de soevereiniteit lag. Als er al in zo'n studie aandacht is voor de ontwikkeling van cultuur of welvaart in het gewest, dan is dat via de daarop gerichte
activiteiten van provinciale diensten en instellingen in de negentiende en
twintigste eeuw. Voortbouwend op deze traditie vindt meer recent onderzoek
plaats naar de sociale herkomst van bestuurders en hun maatschappelijke
activiteiten, de gewestelijke politiek tussen lokale en nationale krachten en
vraagstukken rond de veranderende regionale identiteit.3
De compositie van de geschiedenis van Friesland sluit hierbij enigszins
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aan. Het boek is thematisch opgezet: demografie, sociaal-economische ontwikkeling, politiek en bestuur, cultuur in Friesland en de Friese cultuur zijn
de hoofdstukonderwerpen. Ze vormen een weefsel rond een tweetal keerpunten in de Friese (en Nederlandse) politieke geschiedenis: 1795 en 1917.
Deze jaartallen verwijzen naar meer dan alleen staatkundige veranderingen.
Het einde van de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1795 was in velerlei opzicht ingrijpend. Het jaar 1917 staat voor een grondwetswijziging die
het algemeen (mannen) kiesrecht bracht en een einde maakte aan het districtenstelsel dat de aanwezigheid van Friese afgevaardigden in het parlement garandeerde. Met de keuze voor deze keerpunten en uit de verdeling
van bladzijden over de onderwerpen blijkt een zeker primaat van de politieke ontwikkeling. Het relaas over politiek en bestuur krijgt ruim een derde van
het boek. De culturele en de sociaal-economische ontwikkelingen moeten
het elk met twintig bladzijden minder doen. Zo'n verdeling is ook zichtbaar
in de nieuwe Limburgse provinciale geschiedenis. Het doet recht aan het
karakter van de provincie als bestuurlijk-administratieve eenheid, maar
maakt het boek tegelijkertijd wel breder dan in de 'smalle traditie' gebruikelijk.
Vatten we provinciale geschiedenis op als een vorm van regionale
geschiedschrijving, de 'brede traditie', dan is er een bibliotheek te vullen met
referentieliteratuur. In deze lijn van onderzoek stond ook de oude Friese provinciale geschiedenis van 1968 met zijn mengeling van thematische en chronologische hoofdstukken. Deze provinciale geschiedenis is niet meer de
geschiedschrijving van het regionale bestuur, maar van het provinciale
grondgebied, de bewoners en een breed scala van hun activiteiten. Nieuwe
ontwikkelingen binnen de geschiedenis sijpelden daarbij onmiskenbaar
door. Er is een gestage verandering te zien, met een breuk tussen 1976 en
1985, wanneer we de Friese (1968), de Overijsselse (1970), de Limburgse
(1974), de Gelderse (1975), de Groninger (1976), de Drentse (1985), NoordBrabantse (1997), Utrechtse (1997), Friese (1998) en Limburgse (2000) provinciale geschiedenissen op een rij zetten. Overigens bestaan er inderdaad nog
steeds geen vergelijkbare Zeeuwse en Hollandse boeken.
De delen die verschenen in de jaren zestig en zeventig zijn veelal geschreven door historici die min of meer bewust beïnvloed waren door het wetenschappelijk voorbeeld van de Duitse Landesgeschichte van Franz Petri en de
Geschichtliche Landeskunde van Herman Aubin. Dit was een historiografische traditie die teruggaat tot Karl Lamprecht aan het begin van de twintigste
eeuw. In hun werk hadden ze bijzondere belangstelling voor de staatkundige
ontwikkeling (Petri), of een meer cultuurhistorische oriëntatie, met veel aandacht voor nederzettingsgeschiedenis en dialectkunde (Aubin)." Accent kreeg
de periode voor 1600. Deze invloed was sterk aanwezig bij de Nederlandse
'promotor van de gewestelijke geschiedenis', W. J(appe) Alberts, die aan de
Friese, Gelderse en Limburgse boeken meewerkte. Als Utrechts hoogleraar
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regionale en interregionale geschiedenis (tussen 1960 en 1970) onderhield hij
nauwe contacten met Petri met wie hij ook publiceerde.5
Anderen, zoals B.H. Slicher van Bath, die in het Friese en Overijsselse boek
schreef, raakten meer beïnvloed door de benadering van de Franse Annaleshistorici, die in de jaren zestig een toenemende erkenning verwierven, en de
Amerikaanse New Economie History, de zogenaamde 'Cliometrics'. De Annales-school had wel overeenkomsten met het werk van Lamprecht en Aubin,
maar onderhield sterkere banden met de moderne sociologie, economie en
geografie. De historici van de Annales' streefden naar inzicht in grote vragen,
zoals de relatie tussen sociale structuur, bevolkingsgroei en de economische
conjunctuur en putten hiervoor ook uit het methodisch arsenaal van de Amerikaanse cliometristen. Locus van onderzoek was betrekkelijk willekeurig;
een Frans departement, provincie, dorp, prinsdom, of, zoals in het grote werk
van F. Braudel, het gehele territorium rondom de Middellandse Zee. Periode
van onderzoek was vooral de vijftiende tot de achttiende eeuw. Anders dan bij
de Duitse Landesgeschichte was de keuze voor een regio gebaseerd op onderzoeksstrategische overwegingen, terwijl voor veel 'Landesgeschichteschreibers' juist de eigen regio vertrekpunt was en de gestelde vragen minder algemeen waren. Binnen de West-Duitse Landesgeschichte drong rond 1970 ook
duidelijk de invloed van de moderne Franse en Amerikaanse historici door en
werd ter onderscheid vaker het begrip Regionalgeschichte gebruikt. Dit resulteerde in meer systematisch opgezet en vaak meer economisch en sociaal
historisch onderzoek.6
Aan het eind van de jaren zeventig kwam deze ontwikkeling in een
stroomversnelling, in Nederland, maar ook in andere Europese landen. De
belangstelling voor regionale en lokale geschiedenis groeide, door meer
beoefenaren van de geschiedenis en meer oog voor de mogelijkheden van
deze tak van het geschiedbedrijf. Er ontstond meer belangstelling voor
negentiende en twintigste-eeuwse historische fenomenen die zich juist in
lokaal en regionaal onderzoek lieten bestuderen. Een groot deel van deze
onderwerpen was nog steeds economisch en sociaal historisch van aard
(industrialisatie, agrarische depressie, migratie en sociale mobiliteit) en - zij
het wat minder in Nederland - mentaalhistorisch, gericht op collectieve voorstellingen van groepen mensen in het verleden. Dit leverde een waaier van
benaderingen op. Binnen de regionale en lokale geschiedenis leek vrijwel
alles mogelijk, elk diepgravend historisch onderzoek scheen regionale of
lokale geschiedenis. Een themanummer van Groniek uit 1982 over regionale
geschiedenis bood een eerste staalkaart van de vele mogelijkheden en variaties in Nederland.7 Het was in deze hausse dat de meesten van de genoemde
Friese auteurs in aanraking kwam met de regionale geschiedenis.
Voor veel van deze historici vormden de ontwikkeling van de Franse
Annales-school zo'n beetje het ijkpunt, meer dan de Duitse Landesgeschichte of de Engelse Local History. Van afstand beschouwd ontwikkelden deze
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laatste zich langs dezelfde Franse lijnen als de Nederlandse. Opvallend was
dat in de regionale geschiedenis getracht werd een veelomvattend en integraal beeld te schetsen van de maatschappelijke ontwikkeling. In praktijk
vormde de balans tussen bevolkingsontwikkeling en de hoeveelheid
bestaansmiddelen een relaas dat kon reiken van de economische structuur
tot een overzicht van gebruiken uit het 'dagelijks leven'. Daarbij voegden zich
steeds meer cultuurhistorische elementen. Meestal werd de onderzoekseenheid zodanig gekozen dat er sprake was van consistent bronmateriaal, dus
van administratieve aard. De omvang wisselde van een provincie tot een
enkel dorp of een enkele buurt. Hoe kleiner de onderzochte eenheid, des te
dichter kon de onderzoeker de historische personages benaderen, hen door
het leven volgen en aanwijzingen zoeken waaruit de motivatie van hun handelen bleek. De wijze waarop mensen door de tijd heen in hun behoeften
voorzagen, sociale relaties onderhielden en al hun grote onderlinge problemen beslechtten, kon het onderwerp van een micro-geschiedenis vormen.
Lokale en regionale geschiedenis werden gezien als een onderzoeksmicroscoop die alle sporen van het leven zichtbaar maakte. In Nederland werd deze
benadering midden jaren tachtig door G.M.T. Trienekens samengevat.8
Volgens mij blijven er in deze vorm van regionale geschiedenis een aantal
problemen bestaan die door verdere ontwikkeling van de geschiedschrijving
naar voren zijn getreden. Drie daarvan wil ik hier bespreken. De eerste is de
afbakening van het onderzoeksobject, de tweede de relatie met meer algemene culturele ontwikkelingen en tenslotte rest de vraag hoe dicht deze geschiedenis de historische actoren en de collectieve voorstellingen en motivaties
van gewone stervelingen kan naderen, één van de ambities van het onderzoek sedert de jaren tachtig.
In Nederland is de moderne provinciale historische synthese een vorm
van regionale geschiedenis geworden. De primaire focus is hier de provincie
en niet een uit het wetenschappelijk debat afgeleide vraag met een daarbij
gezochte geografische onderzoekseenheid. Toch is het ten onrechte dat in de
meeste studies de begrenzing van het onderzoeksobject als probleemloos
wordt geaccepteerd of gezien als louter een resultante van een politiek eenwordingsproces. De visie dat de provincie een administratieve eenheid is,
waarbinnen op culturele, sociale, religieuze, economische of geografische
gronden verschillende kleinere regio's kunnen worden onderscheiden, die
wellicht doorlopen in andere provincies, is in veel studies slechts beperkt
aanwezig.9 Door geografen worden regio's vaak getypeerd naar mate van sociaal-culturele homogeniteit, naar mate van nodaliteit, het aanwezig zijn van
één of meerdere centrale plaatsen, of gezien als onderdeel van regionale systemen waarbinnen het leven zich organiseerde. De door het Centraal Bureau
voor de Statistiek gehanteerde en door H.J. Keuning verder uitgewerkte Economisch Geografische Gebieden en later de veertig COROP-gebieden zijn een
uitdrukking van deze kleinere eenheden, die in eerste instantie ook provin-
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ciegrensoverschrijdend werden gedefinieerd. Dit soort noties zijn vrijwel
afwezig in het oudere werk. Een enkele maal bespreekt een auteur de dialectgrenzen, de verschillende grondsoorten of de door Staring in 1870 gedefinieerde landbouwgebieden.
In de synthesen vanaf 1985 daarentegen wordt de provincie wel regelmatig als regio geproblematiseerd. Dat is zeker in de jongste Friese geschiedenis
het geval. In verschillende hoofdstukken wordt de positie van Friesland binnen Nederland bepaald. Van vooraanstaand en relatief rijk gewest ontwikkelde de provincie zich de laatste eeuw tot een perifeer gebied binnen het Rijk.
Bij de verklaring hiervan wordt Friesland beschouwd als een onderdeel van
een regionaal systeem, waarin de invloeden van buiten, via de markt, een
voorname plaats krijgen. Maar ook het streven in de twintigste eeuw om de
Friese economie te stimuleren krijgt aandacht. Het overheidsbeleid gericht
op regionale ontwikkeling wordt hierbij door Johan Frieswijk en Peter van der
Meer fraai in een lange termijn-perspectief geplaatst zodat niet, zoals vaker,
alleen de periode na de Tweede Wereldoorlog wordt belicht. De problematisering van de ruimtelijke factor, zo prominent in alle moderne stadsgeschiedenissen, is in het Friese provincieboek duidelijk aanwezig, maar wordt in de
Leeuwarder geschiedenis meer uitgewerkt.
Het provincieboek begint de ontwikkeling in het midden van de achttiende eeuw, in de opmaat naar de staatkundige eenwording. Dat richt de blik
vooruit en maakt het niet vanzelfsprekend om eerst de verhoudingen te ontleden binnen Friesland tussen streken en steden, juridische eenheden en territoria waar een bepaalde familie of stedelijke coterie heerste. Als vanzelf valt
het meeste licht in het openingshoofdstuk van Hotso Spanninga op de stadhouder en grietmannen in de politieke arena van de Friese hofstad, terwijl de
onderliggende spanningen tussen meer of minder rijke gebieden, kleine en
grote stedelijke knooppunten en Leeuwarden in de schaduw blijven. Dit is
een aardig punt van vergelijking. De geschiedenis van Leeuwarden biedt door
het langere tijdsperspectief juist over deze zaken boeiende beschouwingen.
In het eerste deel wordt door Gilles de Langen, Paul Noomen en Meindert
Schroor niet alleen het middeleeuwse Leeuwarden besproken, maar ook
andere plaatsjes in de omgeving. Informatie over de terpen op de oeverwal
van de Ee, die het agrarische hart van Leeuwarden vormden, wordt regelmatig aangevuld door berichten van elders. Dit toont het proces van nederzettingsvorming en religieuze, politieke en economische functieverwerving en
functieverdeling tussen die nederzettingen en streken. In synopsis biedt het
boek een geschiedenis van (centraal) Friesland in deze periode, die doet verlangen naar een samenvatting voor het gehele gewest tot 1750.
De Leeuwarder terpen verkregen aan het einde van de negende eeuw
een aantal economische functies waardoor deze nederzettingen konden
uitgroeien tot een hoofddorp met een uitzonderlijk grote 'moederkerk'.
Voortgaande bevolkingsgroei, veenontginningen in de omgeving en de
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(mede) daardoor veranderende waterhuishouding betekende niet alleen
een nieuwe kustlijn en nieuwe verkeersverbindingen, maar ook enerzijds
een inkrimping van het directe kerkelijk belang door stichting van andere
kerken en anderzijds een grotere economische en juridische betekenis van
de plaats. Over de vraag wat daarbij voorop liep, bestaat een nuanceverschil
tussen de verschillende auteurs. Volgens Noomen bevestigde de verlening
van markt- en muntrechten de kerkelijke betekenis in de elfde eeuw, De
Langen suggereert het omgekeerde. De voortgaande economische groei
rond Leeuwarden en de strijd tussen verschillende soorten landsheren (graven en bisschoppen), gaven de inwoners van Leeuwarden gelegenheid een
eigen machtspositie op te bouwen, resulterende in een stad met een zelfbewust patriciaat.
Zonder meer fascinerend in deze vroege geschiedenis is de verbinding die
de bovengenoemde auteurs leggen tussen de ontwikkeling van het landschap, de ruimtelijke inrichting, het machtsbereik van kerkelijke en wereldlijke heren en het ontstaan van regionaal en lokaal verzorgende functies. De
problematische relatie tussen stad en platteland volgt daaruit logisch met het
bekende conflict tussen de hoofdelingen op het platteland, de Schieringers,
en de meer stedelijke Vetkopers en het paradoxale verloop hiervan. De komst
van de Saksische troepen, op verzoek van de Schieringers, bracht deze partij
wel een overwinning in 1498, maar leidde ook tot vestiging van een bestuurlijk hof in Leeuwarden en dus tot verdere versterking van de positie van deze
stad en de uitbouw van kerkelijke en burgerlijke instituties in de eeuw daarop
volgend. Deze episode uit de provinciale geschiedenis staat treffend rond
haar hoofdstad geformuleerd. Harm Nijboer vervolgt deze lijn van argumentatie bij zijn bespreking van de economische ontwikkeling tot 1800, terwijl bij
Joke Spaans het 'territorium van de zorg' helaas versmalt tot de armenzorg
voor inwoners van Leeuwarden. Of ook Friezen uit de omgeving naar de
hoofdstad trokken voor bijvoorbeeld onderwijs of een verzorgde oude dag
blijft buiten haar verhaal.
Een ander conceptueel probleem in de regionale en lokale geschiedenis is
de wijze waarop algemene, bovenlokale ontwikkelingen een rol spelen in de
studie. Dit is natuurlijk een onderdeel van de inpassing van een lokale
geschiedenis binnen een nationaal of wijder kader. Daarbij gaat het in eerste
instantie om staatkundige ontwikkelingen. Over het staatsvormingsproces
zijn de laatste decennia nieuwe inzichten naar voren gebracht die hun plek in
de beide studies hebben gekregen. Dit is goed zichtbaar bij de behandeling
van de patriottentijd aan het einde van de achttiende eeuw en dit geldt ook
voor het proces van verzuiling in de late negentiende en twintigste eeuw. De
Friese en Leeuwarder patriotten krijgen van Yme Kuiper en Hotso Spanninga
in enkele gevallen persoonlijke aandacht, hun regionale en soms nationale
rol wordt beschreven in een sociale en politieke context. Voor de verzuiling in
Friesland ligt dat gecompliceerder. Slechts over enkele van de lokale elites die
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optraden in het nationale proces van verzuiling is voldoende informatie
beschikbaar. De rol van de onderwijzers in dezen wordt fraai neergezet. Maar
over de verschillende kerkelijke en socialistische voorlieden, hun ideeën en
streven komen we veel minder te weten dan over de achttiende-eeuwse patriotten. Fraai uitgewerkt wordt de Friese beweging als 'mislukte' zuil. Oorsprong
van deze Friese stroming plaatst Goffe Jensma onder de grote burgerij met hun
streven een Friese regionale identiteit te ontwikkelen als basis voor hun eigen
nationale posities en ambities. Rond 1900 werd deze beweging een soort Friese
zuil die echter geen krachtige politieke pedant kreeg, zoals Jo Huizinga betoogt.
Het einde in 1917 van de evenredige vertegenwoordiging verhinderde een opleving van de Friese afgevaardigden. De Friese socialisten en antirevolutionairen
smeedden hun zuilen op nationale bases en niet op grond van regionale identiteit zoals Jan Pieter Janzen en Johan Frieswijk tonen.
In de regionale en stadsgeschiedenis vormt de inpassing van algemene
culturele ontwikkelingen en stromingen een probleem. Veel stadshistorici
hebben meer oog voor lokale dynamiek dan voor (inter)nationale tendenties.
Dit lijkt op een begrenzing van deze vorm van geschiedschrijving. De enkele
humanist, filosoof of kerkhervormer die een stad rijk is, functioneerde vaak
boven de stedelijke verbanden van zijn woonplaats. De wijze waarop deze
figuren hun directe omgeving beïnvloedden blijft meestal onbekend. Ook in
het Leeuwardenboek is voor dit probleem niet altijd een oplossing gevonden.
Zo worden enkele bekende bij Humanisme, Reformatie en Verlichting betrokken Leeuwarders en Friezen genoemd, maar onduidelijk blijft hoe bijvoorbeeld Viglius van Aytta of Johannes van Dokkum met hun vernieuwende
denkbeelden binnen de stedelijke samenleving functioneerden. Wel is er
meer bekend over de gang van zaken rond de Reformatie. De stadsgeschiedenis verhaalt van de spanningen tussen verschillende soorten calvinisten en
de doopsgezinden in relatie tot de posities in het stadsbestuur. Over de Verlichting en latere bewegingen biedt het boek weer minder. De receptie van
deze bewegingen binnen stedelijke kring is een nog weinig uitgezochte zaak.
Onderzoek naar de leden en de bijeenkomsten van leesgezelschappen, sociëteiten en andere vormen van openbare sociabiliteit biedt echter, tegen de
achtergrond van de stedelijke sociale geleding, wel weer veel mogelijkheden.
Yme Kuiper illustreert dat in het Leeuwardenboek vanuit vooral een cultureel
en politiek oogpunt. Recent heeft Jan Hein Furnee laten zien hoe de levensstijl van diverse burgerlijke sociale groepen in het Den Haag van de late
negentiende eeuw binnen een modern stadshistorisch perspectief kan worden geanalyseerd.10
Hoe dicht komen we bij individuele Friezen en hun dagelijkse besognes?
Het provinciale boek biedt een grote mate van generalisatie. Informatie over
de levensloop van afzonderlijke groepen inwoners van de provincie blijft
beperkt. Er worden wel mensen met naam en toenaam genoemd, maar dan
vrijwel altijd uit het politieke circuit. In kaderteksten staan bijvoorbeeld korte
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levensbeschrijvingen van de Commissarissen des Konings. De gewone burger
is veel minder aanwezig in het boek, enkel als deelnemer aan het politieke
bedrijf- in de vorm van opkomstpercentages -, of als lid van een cultureel of
politiek genootschap. Voorbeelden van individuele lotgevallen of generaties
van families uit diverse delen van de provincie worden niet gebruikt om ontwikkelingen in De Wouden of Het Bildt te verhelderen. Niet in presentatie,
maar ook in methode is slechts heel sporadisch gebruik gemaakt van dit soort
gegevens. Hier leunt het boek aan tegen het klassieke economisch- en sociaal-historisch onderzoek, en het lijkt te krap bemeten om werkelijk in deze
diepere laag door te dringen.
In de Leeuwarder stadsgeschiedenis zien we wel sporen van de microgeschiedenis terug. Het Leeuwardenboek voert individuele en groepen inwoners in diverse gedaantes ten tonele, als deelnemers aan het politieke bedrijf,
als producenten of consumenten, als armen of armoedebestrijders, als bewoners of wandelaars. Het wel en wee van enkele personen en families wordt
besproken als karakteristiek voor een sociale groep. Zo schrijft Rolf van der
Woude bijvoorbeeld over leden van de familie Bloembergen. Ook diverse
bekende en onbekende publicerende Leeuwarders en hun denkbeelden worden beschreven, zoals Wopke Eekhof en François Haverschmidt. Besproken
wordt hoe gewoon of bijzonder hun opvattingen zijn geweest. De levenswandel
van de gezeten burgerij levert ons fraaie en goed gedocumenteerde passages
op waaruit hun maatschappelijk functioneren, motivatie, culturele smaak en
burgertrots spreekt. Vooral de samenleving rond 1900 wordt zo uiteengerafeld.
Leeuwarden komt hierin naar voren als een stad vol met kleine en grote burgers en een afnemend aantal aristocraten die een in nuances van elkaar verschillende identiteit en levensstijl bezitten. Over armen, arbeiders en lagere
middenklassen zijn veel minder vergelijkbare voorbeelden opgenomen. Wat
we over hen lezen, zien we door de ogen van de burgerlijke tijdgenoot, terwijl
de dissertatie van Paul Kok juist over de armen meer biedt dan blijkbaar binnen
zijn stukken in deze stadsgeschiedenis paste.11 Dit is jammer want zo dreigen
de beschreven identiteiten van de Leeuwarders een beetje te vernauwen tot die
van de spraakmakende burgerij. Dat is een gevaar die in deze benadering
schuilt. Het is eindredacteur René Kunst die dit problematiseert in zijn spannende maar ook speculatieve slothoofdstuk over de relatie tussen verschillende
culturele identiteiten aan het eind van de twintigste eeuw.
Er zijn nog tal van criteria om de boeken aan te toetsen. Eén daarvan kan
zijn consistentie van inhoud en strekking. Consistentie van het betoog is
natuurlijk een belangrijk gegeven. Tegenspraak binnen één boek maakt van
een monografie een bundel. Accentverschillen kunnen wel bestaan wanneer
ze voortkomen uit een onderscheiden benadering en dat is hier een enkele
maal het geval. Consistentie dient in principe te worden nagestreefd in presentatie van onderzoeksgegevens. De lezer van een boek heeft baat bij een
eenduidige en complete uiteenzetting van gegevens. Dat belang conflicteert
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met de noodzaak van een afgewogen compositie. De stadsgeschiedenis biedt
bijvoorbeeld enkele grafieken met informatie over de aanvoer op de stedelijke markt van agrarische producten tussen 1815 en 1915. Soortgelijke gegevens over andere perioden zijn niet vermeld, aangezien ze alleen voor deze
periode relevantie in het betoog hebben. Toch is dat een lastige afweging.
Wordt voor de periode 1795-1914 de ontwikkeling van het (regionale) belang
van de dienstensector tussen 1862 en 1913 met een helder tabelletje toegelicht, informatie over de rest van de twintigste eeuw ontbreekt, terwijl de sector volgens de auteur wel aan belang heeft gewonnen. Van een zelfde orde is
de ongelijke aandacht in het provincieboek voor de relatie tussen de Haagse
overheid en het provinciale bestuur. De Friese parlementaire stemmen in
Den Haag klinken voor een enkele periode in het boek, terwijl de relatie tussen Leeuwarden en Den Haag voor de laatste decennia nauwelijks aan bod
komt in de desbetreffende hoofdstukken. Wel wordt de status van het Fries
ten opzichte van het Nederlands niet alleen als een Fries cultureel fenomeen,
maar ook als een (klein) Nederlands politiek probleem besproken.
De stadsgeschiedenis is het rijkste boek geworden. Dit komt door verzorging en formaat, maar vooral door de wijze waarop het Leeuwarden plaatst
binnen het Nederlands stedensysteem en door de manier waarop we af en toe
bij de vroegere inwoners aan tafel kunnen aanschuiven en deelgenoot worden van hun zorgen en gedachten. Beide boeken zijn te beschouwen als een
exponent van de 'nieuwe sociale geschiedschrijving', waar het afgelopen
decennium zo over werd gediscussieerd en waarvoor Maarten Prak een soort
programma formuleerde.12 De in deze discussies geprioriteerde thema's zijn
hier aanwezig: de aandacht voor de verschillende dimensies van sociale
ongelijkheid, aandacht voor strategieën tot positieverbetering van armen en
rijken, aandacht voor staatsvorming en integratieprocessen. Het enige thema
dat minder sterk naar voren komt is de ontwikkeling in gender. De Friezinnen
en hun veranderende rol op de boerderij en in het stedelijk leven komen er
een beetje bekaaid van af.
Zowel de geschiedenis van Leeuwarden als van Friesland is ingebed in een
stroom van relevante literatuur waarin gezocht wordt naar analogieën en
contrast. Soms wordt de literatuur gebruikt om de meest waarschijnlijke gang
van zaken te schetsen wanneer de bronnen de Leeuwarder ontwikkeling niet
voldoende verduidelijken. Op andere momenten wordt de literatuur gebruikt
ter verdere verklaring van de ontwikkeling of ter onderscheiding met die te
Groningen, Dokkum of Sneek. Ook het provincieboek biedt prachtige vergelijkingen, zoals die van de demografische ontwikkelingen met de buurprovincie Groningen en Zeeland. In beide boeken zal de wetenschapper het vertrouwde netjes vinden samengevat en veel interessante nieuwe gegevens en
inzichten aantreffen, terwijl de meer algemene lezer een werkelijk toegankelijk en accuraat overzicht krijgt voorgeschoteld. Dat de stadsgeschiedenis wat
meer biedt voor de wetenachap en de provinciale geschiedenis meer voor de
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algemene lezer is misschien een verstandige marktstrategie. Beide boeken
zijn meer dan een historisch overzicht, ze bieden een achtergrond voor de
actuele ontwikkelingen binnen de provincie. Friesland is te complimenteren.
Hier besproken: Johan Frieswijk, Jo Huizinga, Lammert Jansma en Yme Kuiper (red.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995 (Amsterdam/Meppel: Boom
en Leeuwarden: Fryske Akademy 1998,368 blz. ISBN 90 5352 386 5). Eveneens
verschenen in een Friestalige editie (ISBN 90 5352 370 7). René Kunst (eindred.}, Goffe Jensma, Paul Th. Kok, Yme Kuiper, Meindert Schroor, Hotso Spanninga, Rolf van derWoude (red.) Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (Franeker: Van Wijnen 1999, 527 blz. ISBN 90 5194 173 0).

Noten
1 Kalma e.a., Geschiedenis. 2 Kooij, Stadsgeschiedenis. 3 Eijken e.a., In alle Staten;
Leeuwenberg en Van Tongerloo, Van Standen tot Staten; Van Riel, Geschiedenis. Meer
recent zijn bijdragen in: Boekholt e.a., Rondom de Reductie. 4 Schorn-Schütte, Karl
Lamprecht. Zie ook Knottnerus, 'Räume'. 5 Onder meer Alberts, Ago et Credo, 17; idem,
'Sizzen is neat'; Petri en Alberts, Gemeinsame Probleme. 6 Bucholz, 'Vergleichende
Landesgeschichte', met name 40-41. 7 Groniek. Gronings Historisch Tijdschrift 76
(maart 1982). Hierin een bijdrage van Kuiper, 'Regionale en lokale geschiedschrijving'.
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Het 'Friese' genoom: eert repliek
GERARD TE MEERMAN

Meindert Schroor heeft vorig jaar in De Vrije Fries krachtig stelling genomen
tegen het genetisch onderzoek dat wij in Groningen uitvoeren. Hij kwam tot
zijn kritiek op grond van, naar de redactie mij meedeelde, een (vertrouwelijke) subsidieaanvraag bij het Koningin Wilhelmina Fonds, op grond waarvan
aan Prof. Kleibeuker en mijzelf vier jaar geleden een subsidie is toegekend
voor onderzoek naar erfelijke darmkanker, en een advertentie waarin proefpersonen worden gevraagd voor onderzoek naar erfelijke factoren die een rol
spelen bij astma. Kort samengevat komt het er op neer dat Schroor ons op
basis van deze informatie verwijt dat wij ons onderzoek baseren op foute veronderstellingen over de historische samenstelling van de Friese bevolking, en
concludeert dat het onderzoek op drijfzand is gebaseerd. In een verder uitgebreid betoog, waarin op de voetnoten en de documentatie weinig is aan te
merken, laat Schroor zien dat er nog al wat immigratie en emigratiebewegingen zijn geweest. We zijn blij in de gelegenheid te zijn gesteld tot een repliek.
Het moge duidelijk zijn dat als wij, als medische onderzoekers, praten
over de stabiele founderpopulatie van Friesland, dat wij dan afgaan op tamelijk algemene noties. Er is een evident verschil tussen bevolkingen die op een
kruispunt van wegen wonen en bevolkingen aan de rand van een gebied en
het is ook algemeen bekend dat Friesland als grotendeels agrarische provincie iets anders is dan een handelsgebied rond Amsterdam. De laatste paar
honderd jaar zijn niet geheel zonder migratie geweest, maar het feit dat bijvoorbeeld de verdeling van achternamen over de provincie sterk afwijkt van
een toevallige verdeling, geeft aan dat het in Friesland (en evenzeer in Groningen) de laatste paar honderd jaar niet al te snel ging met de migratie binnen en buiten Friesland. Een relevant feit is tevens dat de steden vaak het doel
zijn van migratiebewegingen en dat steden met hun vroeger erg ongezonde
klimaat minder aan de huidige bevolking hebben bijgedragen dan het platteland.
De tijdschaal waarop onze genetische observaties betrekking hebben ligt
tussen nu en honderd-duizenden jaren terug. We kunnen met behulp van
DNA-onderzoek bijvoorbeeld zien of een bepaald stukje DNA dat twee mensen hebben op een gemeenschappelijke voorouder is terug te voeren in een
keten waarin duizenden keren nieuwe kopieën zijn gemaakt van oorspronkelijk DNA. De Engelse geneticus Sykes heeft bijvoorbeeld laten zien dat 95%
van het zogenaamde mitochondriale DNA (dit codeert vooral voor de eigenschappen die de energiehuishouding in een cel regelen en wordt alleen door
vrouwen overgedragen aan het nageslacht, net zo als het Y- chromosoom
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alleen door mannen wordt overgedragen) van de Noordeuropeanen afstamt
van maar een zevental 'zusters van Eva': vrouwen waarvan vrijwel de hele nu
aanwezige bevolking rechtstreeks afstamt. Om dit begrijpelijk te maken, is er
niet aan te ontkomen een klein stukje populatiegenetica te presenteren.
In de genetica gaat het er om wie zijn DNA aan zijn/haar kinderen overdraagt. De moderne genetica is gebaseerd op de aanvankelijke inzichten van
Darwin, de Vries, Fisher en natuurlijk de identificatie van het DNA als drager
van erfelijke eigenschappen. DNA is opgebouwd uit vier verschillende bouwstenen aangeduid met A C G T die steeds in paren AT, TA, GC of CG tegenover
elkaar liggen op een lang draaiend lint. Alle levende wezens hebben DNA en
zijn via lange evolutionaire ketens familie van elkaar. Darwin heeft als eerste
gezien dat de verwantschap tussen soorten op gemeenschappelijke voorouders moest berusten. De Vries heeft het belang van mutaties (toevallige veranderingen in het erfelijk materiaal waarvan hij indertijd de aard niet kende)
ingezien als verklaring voor verschillen tussen organismen. Fisher heeft laten
zien hoe door toevallige oorzaken veranderingen in frequenties van genen
kunnen optreden en hoe snel gunstige en slechte mutaties verspreid worden
c.q. verdwijnen. Ook zijn werk kwam tot stand zonder enige kennis van de
moderne moleculaire biologie. Om de achtergrond van ons onderzoek te
begrijpen moeten we even terug gaan naar de stelling van Sykes over de zeven
zusters van Eva. Hoe is het mogelijk dat 95% van ons mitochondriale DNA
afkomstig is van maar zeven vrouwen die nog niet eens erg lang geleden
geleefd hebben? Om dit te begrijpen moeten we teruggaan naar de tijd vlak
na de laatste ijstijd, toen Europa weer langzaam bevolkt kon raken. Dit ging
langzaam door kleine groepjes jagers/verzamelaars. 1 Deze groepjes zijn op
grond van archeologische evidentie tamelijk klein geweest. Pas toen de landbouw werd uitgevonden was een veel grotere bevolkingsdichtheid mogelijk
en kon de bevolking snel groeien. De bevolkingsdichtheid die op grond van
jagen en verzamelen mogelijk is ligt erg laag in Europa, zeker omdat de winterperiode overbrugd moet worden. Mensen hebben de eigenschap om
elkaar sterk te wantrouwen - of erger - en in betrekkelijke isolatie zich verder
te ontwikkelen. De huidige bevolking van Europa stamt in grote meerderheid
af van kleine groepen immigranten die hier na de laatste ijstijd binnen trokken. Uit de kleine groepen die uit de Kaukasus hierheen kwamen splitsten
zich weer groepen af en dat is zo een aantal keren doorgegaan. Dit betekent
dat er regelmatig zogenaamde bottlenecks zijn opgetreden: perioden waarin
de bevolking sterk terugliep, door ziekte of door afsplitsing van een groep die
elders betere omstandigheden ging zoeken. Deze bottlenecks leiden ertoe dat
de genetische samenstelling van wegtrekkende groepen sterk lijkt op die van
de bevolking waar ze uit voortkomen. Door toevallige variaties in de frequentie waarmee eigenschappen in een steekproef (de kleine migrerende bevolking) kunnen verschillen van de bevolking waaruit ze uit voortkomen, ontstaat gelegenheid tot vrij aanzienlijke variatie in de frequentie waarmee
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varianten van genen (allelen) in de nu levende bevolking voorkomen. Dit verklaart waarom Friezen toch iets meer op andere Friezen lijken dan op Limburgers (waar Friezen weer meer mee verwant zijn dan met Spanjaarden).
Genen zijn stukjes DNA die de code bevatten om eiwitten te maken. Dat
gebeurt in de cellen waaruit wij zijn opgebouwd. Mensen zijn ingewikkelde
conglomeraten van cellen die allemaal uit een enkele oercel zijn ontstaan, en
waarbij de cellen ondanks een identieke genetische inhoud in heel verschillende richtingen zijn gedifferentieerd. Hele kleine verschillen in DNA kunnen
bij dit differentiatieproces leiden tot net iets andere kenmerken, zoals een
platte versus een scherpe neus. Wij gebruiken ons DNA allereerst voor onszelf, en geven maar een deel ervan door aan onze kinderen - als we die krijgen. Daarbij treden af en toe veranderingen op: mutaties. Sommige van die
veranderingen verdwijnen direct doordat ze niet met het leven verenigbaar
zijn, of toevallig niet worden doorgegeven door de persoon die de mutatie
voor het eerst heeft gekregen, andere mutaties kunnen in de bevolking lange
tijd blijven bestaan. De kans om ons individuele DNA tenminste in enkelvoud
aan een generatie verder door te geven ligt ver beneden de 100%, en de kans
om kopieën van een bepaald stuk DNA van een nu levend mens na 100 generaties nog in de bevolking aan te treffen is maar 2%. Als het aantal mensen
niet afneemt moet dus DNA van sommige mensen in heel veel kopieën aanwezig zijn. Dat heet genetische drift. We weten dankzij de statisticus Fisher
hoe dit proces wiskundig moet worden beschreven. Het komt er op neer dat
als er 1000 generaties geleden zo'n 7500 mensen de groep vormden waar we
nu van afstammen, dat dan 95% van alle nu aanwezige stukken DNA een
kopie zijn van het DNA dat in ongeveer zeven voorouders aanwezig was. In
totaal stammen we van nog geen 30 verschillende mensen af - maar voor
ieder stukje DNA weer van een andere groep. De forensisch DNA-deskundigen pluizen om begrijpelijke redenen het Y-chromosoom systematisch uit en
weten heel precies hoe dit chromosoom in de loop van de tijd door genetische drift en mutaties over Europa is verspreid. Hoewel het Y-chromosoom
relatief maar klein is telt het toch 60 miljoen baseparen. De kans op mutaties
is per basepaar klein, maar de kans dat er ergens een nieuwe mutatie ontstaat
die dan weer wordt doorgegeven is tamelijk groot. In principe kan met deze
informatie een reconstructie worden gemaakt van de afstamming van de huidige mensen zonder de voorouders precies te kennen. Ook bij erfelijke kenmerken op andere chromosomen is de verspreiding over de wereld goed
bekend en op grond daarvan kan men redelijk nagaan hoe de wereldbevolking zich over de aarde heeft verspreid. Op grond van de frequentie van nieuwe mutaties kan er zelfs een tijdschaal aan gekoppeld worden, die aangeeft
dat de overgang naar de moderne mens (een van vele mensachtige soorten
die ooit geleefd hebben) maar zo'n 200.000 jaar geleden plaatsvond. De huidige bevolking in Europa leeft daar pas sinds de laatste ijstijd. De door Meindert Schroor beschreven immigratie kan dus in principe, maar tegen vrij hoge
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kosten, heel eenvoudig uit het nu aanwezige Y- chromosomale DNA van de
Friezen worden afgeleid. Als dat DNA allemaal fragmenten bevat die kenmerkend zijn voor andere bevolkingen, dan wordt hiermee bewezen dat er allerlei
immigratie is geweest. Wij houden ons in de medische genetica bezig met
erfelijke ziekten en niet met forensisch onderzoek, en onderzoeken dus vooral bepaalde gebieden waar ziektegenen liggen. Dit is belangrijk voor het stellen van diagnoses en voor bijvoorbeeld prenatale diagnostiek. Op grond van
mutaties in diverse genen kunnen wij zien hoezeer bevolkingen in de loop
van de tijd zijn gemengd. Bij het vormen van geslachtscellen (sperma en
eicellen) wordt het DNA dat iemand van zijn moeder en vader heeft meegekregen via recombinatie aan elkaar geplakt: eerst een stukje van de moeder,
dan weer van de vader etc. Dat recombinatieproces vindt een paar honderd
keer per generatie plaats, maar gemiddelde zijn de stukken DNA die achter
elkaar van moeder of vader afkomstig zijn 100 miljoen baseparen lang. In de
loop van de historie worden de stukken DNA die zo zonder recombinatie en
mutatie doorgegeven worden steeds kleiner, maar na 1000 generaties kun je
nog steeds fragmenten van wel 100.000 baseparen vinden die ongewijzigd
zijn gekopieerd van een voorouder. Een bepaalde mutatie (aangeduid met
A455E) die een rol speelt bij het ontstaan van Cystische Fibrose (een ziekte
waarvoor op beide chromosomen 7 een soortgelijk defect nodig is) hebben
wij gevonden in Nederland en Canada2 en de verbindende schakel is de Franse populatie. Op grond van overeenkomst van genetische markers rondom
deze mutatie hebben wij kunnen vaststellen dat deze mutatie betrekkelijk
recent uit Frankrijk naar Nederland en Canada is gekomen. In het DNA is veel
variatie aanwezig; zo ongeveer één op de 200-1000 baseparen bevat een relatief frequente base die niet bij iedereen voorkomt. De regel is dat varianten
die heel frequent verschillen veel zeldzamer zijn dan varianten die door weinig mensen worden gedeeld. Omdat wij grotendeels maar van een beperkt
aantal voorouders afstammen, is de variatie op de chromosomen sterk geassocieerd. Dat betekent dat een variant die binnen een beperkt aantal baseparen voorkomt van een andere variant sterk gecorreleerd is: van vier mogelijke
combinaties ab aB Ab AB (a en A staat voor de ene variant en b en B voor de
andere een paar honderd baseparen verder op het chromosoom) zullen er
twee zijn die veel vaker voorkomen dan op grond van toeval waarschijnlijk is
en twee die veel minder vaak voorkomen. Dit noemen wij haplotypen. Het is
duidelijk dat als twee mensen een stukje DNA van eenzelfde voorouder
gemeenschappelijk hebben die niet zo lang geleden geleefd heeft, dit stuk
DNA veel groter is dan wanneer de eerste gemeenschappelijke voorouder
duizenden generaties geleden leefde.
We gebruiken deze principes om onderzoek te doen naar erfelijke ziekten.
Het uitgangspunt is dat er variaties bestaan die een grotere kans op een
bepaalde ziekte geven, vaak in combinatie met andere erfelijke en omgevingsfactoren. Of iemand longkanker krijgt hangt in eerste instantie af van
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het roken en in tweede instantie van erfelijke aanleg. Als iemand op grond
van een DNA-variatie een hogere kans heeft om ziek te worden, zal die eigenschap daardoor vaker voorkomen bij zieke dan bij gezonde mensen. Wij willen dus het liefst de frequentie van variaties vergelijken bij patiënten en
gezonde mensen. Het aan Kleibeuker en mij toegekende KWF onderzoek stelt
ons bijvoorbeeld in staat om te bepalen welke variatie in genen die betrokken
zijn bij het ontstaan van darmkanker een verhoogd risico opleveren en welke
niet. Dat is heel belangrijk om te weten, nu we bij patiënten een heel gen kunnen onderzoeken en dan met allerlei variatie worden geconfronteerd waarvan we niet direct weten of die ziekte-gerelateerd is. Het probleem waar genetici mee worstelen is dat er heel veel genetische variatie is (minstens 4 miljoen
mogelijk belangrijke variaties binnen en buiten 30-60.000 genen). Het bepalen van een zo'n variatie kost overigens gemiddeld ongeveer 4 euro. Die genetische variatie moet bovendien bij heel veel verschillende mensen worden
bepaald, denk aan duizenden. Daarom is genetisch onderzoek tamelijk duur,
maar dit terzijde. De reden om genetisch onderzoek te willen doen bij zogenaamde isolaat-bevolkingen hangt samen met het boven beschreven proces
van overerven van blokken DNA. In een geïsoleerde bevolking die snel
gegroeid is, zijn twee patiënten die eenzelfde gen hebben dat mede oorzaak is
voor de aandoening waaraan zij lijden, sneller aan elkaar verwant dan in een
gemengde bevolking zoals bijvoorbeeld in Amerika. Dat betekent dat je door
een veel kleiner aantal genetische variaties te bepalen dan de vier miljoen die
er zijn, toch informatie krijgt over de ermee geassocieerde andere variatie. De
immigratie en emigratie die Schroor beschrijft zou veel belangrijker zijn als
de immigranten uit werkelijk heel andere bevolkingen kwamen en als hun
aantal zo groot was dat het genetisch materiaal van de oorspronkelijke bevolking was verdwenen. Zelfs al zou echter 50% van de oorspronkelijke Friese
genen verdwenen zijn, en daar is geen evidentie voor, dan nog zou de bevolking gemiddeld eerder terug te voeren zijn op eerdere voorouders dan de
Nederlandse bevolking als geheel. Afgezien daarvan is het voor het genetisch
onderzoek zelfs weer heel gunstig als er naast genetisch materiaal van recente voorouders ook materiaal van heel verschillende verre voorouders aanwezig is. De nu aanwezig migranten zijn een rijke bron van informatie over de
genetische constitutie van andere bevolkingen en kunnen belangrijke genetische informatie geven over welke genen nu wel of niet belangrijk zijn voor
bepaalde ziekten. Deze informatie komt weer uit DNA-vergelijking. Als we
een indicatie hebben waar een bepaald ziektegen ligt, dan gaan we dat stuk
van het genoom (bijvoorbeeld een stukje van chromosoom 6) meer precies
bekijken bij patiënten en bij controles. Die controles worden in ons onderzoek voornamelijk uit ouders gehaald. Ouders geven namelijk 50% van hun
genetisch materiaal door aan hun kinderen en de niet doorgegeven DNAstukken zijn een controle voor de DNA-stukken die bij de patiënt worden
aangetroffen. Deze vorm van controle werkt ook goed bij huwelijken tussen
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mensen uit verschillende bevolkingen die in toenemende mate onze variatie
in kleur en uiterlijk verrijken.
De vergelijking van DNA tussen patiënten en controles is heel bewerkelijk.
Met behulp van de zogenaamde sequence-reactie kan men zo'n 500-800
baseparen per keer analyseren. Om dan honderden patiënten en controles te
vergelijken over een gebied van 100.000 baseparen is technisch onmogelijk.
Om sneller te kunnen zoeken maken we weer gebruik van associatie tussen
genetische markers door variatie te bepalen op haplotypen. Via aftrekken kan
uit de allelen van vader en moeder bepaald worden welke allelen van de vader
zijn (een chromosoom) en van de moeder (andere chromosoom). Als patiënten een mutatie gemeenschappelijk hebben waardoor ze ziek zijn, zal het
DNA in de onmiddellijke omgeving van het chromosoom als geheel zijn overgeërfd van de gemeenschappelijke voorouder. Naarmate de afstand tot de
oorzakelijke mutatie groter wordt, zullen de haplotypen meer van elkaar gaan
verschillen. Door met behulp van steeds nieuwe markers statistisch te vergelijken kan ingezoomd worden op de plaats waar de ziektemutatie zit. Uiteindelijk wordt dan weer gesequenced en hopen we de ziektemutatie te vinden.
Vervolgens proberen we dan uit te vinden wat het effect van die mutatie is op
het functioneren van cellen en het organisme. Dit is deel van het genetisch
onderzoekprogramma dat nu overal ter wereld wordt uitgevoerd. We hopen
hierdoor meer te weten te komen over de oorzaken van ziekten met een genetische component. Misschien leidt dat op den duur tot betere therapieën. We
moeten ons daar echter niet al te veel van voorstellen, want genetische factoren vormen maar een deel van de oorzaak van ziekte, vaak in combinatie met
te veel en ongezond eten, roken, drinken en te weinig bewegen. Als we alle
kanker konden genezen zouden we gemiddeld maar een paar jaar ouder worden, maar als we een beetje gezonder gaan leven door op te houden met
roken scheelt dat veel meer. Aan de andere kant is een gemiddelde niet het
enige, want we gunnen iedereen een leven waarin men zijn kleinkinderen
nog kan zien opgroeien.
Ik hoop dat ik op deze manier enig inzicht heb kunnen geven in de achtergrond van historisch naïef overkomende passages over founderpopulaties.
Ons vak gaat maar heel zijdelings over historisch nauwkeurig gedocumenteerde ontwikkelingen en Meindert Schroor heeft zich kennelijk niet gerealiseerd dat onze wetenschappelijke motivatie om de bevolking van Friesland
als geïsoleerde founder populatie te beschrijven in het geheel niet uitsluit dat
er aanzienlijke migratiestromen zijn geweest en dat die migratiestromen zelfs
een positieve bijdrage leveren aan ons vermogen nader inzicht te krijgen in
ziekteprocessen.
Ofc,
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Noten
1 Zie I.G. Simmons, Changing the face of the earth: culture, environment, history
(Oxford 19962). 2 H.G. de Vries, Application of molecular techniques in population
genetic studies of cystic fibrosis in the Netherland (Groningen 1996).
i£,

Wumkes.nl

Wumkes.nl

Op syk nei it Fryske genoom
ARJEN VERSLOOT

No't it slagge is om in minsklike DNA-rige folslein yn kaart te bringen is de
hite hei oer de mooglikheden fan DNA pas echt losbarsten. Yn Grins woene se
net benefter bliuwe en hawwe se de Fryske befolking útkeazen om in bydrage
oan de fuortgong fan de genêskunde te leverjen. De histoarikus Meindert
Schroor is dêr yn it 2000-nûmer fan De Vrije Fries op yngien. Hy hat besocht
sjen te litten dat der yn it gefal fan Fryslân gjin goede demografyske basis is
om sok ûndersyk fruchtber útfiere te kinnen.
De auteur fan dit stik is histoarysk-taalkundige en kin dus eins allinnich
fanút dy saakkundichheid wat oer it ûnderwerp sizze. Ik haw kundskip naam
fan wat in foaroansteand genetikus oer de relaasje tusken erflikheid, etnisiteit
en taal sein hat en kin sa besykje as taalkundige wat oer de etnisiteit fan de
Friezen te sizzen. Fierders bin ik de argumintaasje fan Schroor neirûn en wol
dy, útgeande fan it troch him oandroegen materiaal - dêr't ik as sadanich neat
ôf dwaan wol -, nochris kritysk hifkje oan de útkomsten fanút de taalkunde
wei. It sil bliken dwaan dat ús gegevens inoar eins allinnich mar fuortsterkje.
Om reden dy't ik hjirnei útlizze sil, kom ik ta de konklúzje dat it idee fan
genetysk ûndersyk oan de hân fan mei soarch útsochte Friezen yn alle gefallen net sa'n raar idee is as Schroor wol hawwe wol. At soks echt resultaat opsmite sil, moat fansels bliken dwaan, mar dêr kinne sawol Schroor as ik as
net-genetisi neat bestekliks oer sizze.
Foar de relaasje tusken taal en etnisiteit basearje ik my op in boek fan de
genetikus Cavalli-Sforza.1 Foar alle dúdlikheid: it praten fan in spesifike taal is
gjin erflik skaaimerk. Mar, sa is syn riddenaasje, sawol genetysk as talich ferskaat wurde befoardere troch beweging en ôfsûndering fan populaasjes.
Sawol aparte talen as genetysk ûnderskiedbere groepen ûntsteane om't groepen har romtlik of sosjaal ôfskiede. Likegoed ferdwine of minge talen troch
demografysk kontakt tusken groepen. Muoiteleas makket er op genetyske
kaarten Basken, Etrusken en klassike Grykske ekspânsje sichtber, allegear
groepen dy't ek op basis fan taal no of yn it ferline ûnderskaat wurde kinne.
Hy behannelet ek in oantal foarbylden dêr't genetysk ferksaat en talige ôfstân
net oerienstimme, lykas dy tusken Lappen en Finnen of tusken Etiopiërs en
Arabieren. Yn sokke gefallen jout er fanút de skiednis faak in goede ferklearring foar de tsjinspraak.
Gearfetsjend meie wy dus oan taalferskaat oanwizings ûnüiene oer genetysk ferskaat. Fansels moatte wy dan al goed nei de politike en taal-sosjologyske skiednis sjen, om't dy it brûken fan in taal mei beskiede kinne. Fierders
moatte wy yn 'e rekken hâlde dat it ferskil tusken Friezen en oare West-Ger-
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manen sawol talich, as nei alle gedachten genetysk, fan in oare oarder is as
bygelyks dy tusken Basken en oare Europeanen.
De stân fan de argeology seit ús dat wy der fan útgean moatte dat de befolking fan Fryslân - en ik brûk Fryslân hjir mar in de hjoeddeistige betsjutting
fan de provinsje - yn de Grutte Folskferhuzing oan it begjin fan de midsieuwen hast folslein fernijd is. Dat betsjut dat in mooglik genetysk ûnderskiedbere Fryske populaasje likernôch 1500 jier âld is. Op himsels is dat in moaie
âlderdom. De Yslânske populaasje is sa'n 1200 jier âld en lykas faaks bekend,
in poer geskikte groep foar genetysk ûndersyk.
It taallânskip fan it West-Germaansk lit histoarysk in skieding sjen tusken
Noardseegermaanske talen en Binnengermaanske talen. De Noardseegermaanske talen binne Ingelsk en Frysk, de Binnengermaanske Nederlânsk,
Leechdútsk en Heechdútsk. Yn de tiid fuort nei de Grutte Folksferhuzing
koene ferskate Noardseegermaanske skaaimerken har wreidzje oer dielen fan
wat no it Nederlânske en Leechdútske taalgebiet is. Mar nei de opkomst fan it
Frankyske Ryk fan Karel de Grutte is it mei de krêft fan it Noardseegermaansk
op it kontinent dien. It Nederlânsk en Leechdútsk wurde definityf Binnengermaanske talen en allinnich it Frysk bliuwt as Noardseegermaanske taal oer.
Mar dat Noardseegermaanske Frysk komt ek hieltyd mear yn 'e knipe. Yn de
tiid tusken 1400 en 1800 ferdwynt it Frysk út nei-inoar Grinslân, Noard-Hollân en East-Fryslân en ek fan in oantal Fryske waadeilannen en út de gruttere
Fryske steden. Yn de nije polders fan It Bilt wurdt it Frysk net de omgongstaal.
Wy sjogge dus sûnt 1400 in krimpend taalgebiet. It tsjinwurdige Frysk is taalkundich en taalgeografysk in reliktgebiet. Fanút it idee dat talige isolaasje op
genetyske isolaasje wiist, hat it dus eigenskip en tink oan de bewenners fan it
frysktalige plattelân as mooglike ûndersyksgroep foar genetysk ûndersyk. Ik
sil no de argumintaasje fan Schroor bylânsrinne en dêr myn taal-histoaryske
opmerkings nêstlizze.
In springend punt yn it hiele ferhaal is it feitlike stúdzjegebiet. Schroor seit
(s. 31) dat er him ta de provinsje Fryslân beheint, mar sa út en troch al de oare
noardlike provinsjes Grinslân en Drinte yn syn riddenearring meinimt. Dat
hat ta in hichte wol eigenskip. Tsjinwurdich wurde dy trije provinsje as in beskate sosjaal-ekonomyske ienheid sjoen; der wurdt sa út en troch sels oer in
bestjoerlike fuzy grute. Mar dêr't er de medisi yn Grinslân beskuldiget fan it
ekstrapolearjen fan de noggentjinde-ieuske myte fan de Alde Friezen' nei it
ferline ta, soe der him sels ek wolris skuldich meitsje kinne oan it ginneralisearjen fan histoaryske sifers fan Grinslân en Drinte nei Fryslân ta op basis
fan in tweintichste-ieusk idee oer in ienheid fan it 'noarden'. Boppedat, yn de
advertinsje dy't Schroor sa kreas by it artikel ôfprinte hat, wurdt frege om
'Friezen' en net om Grinslanners of Drinten. By it ûntbrekken fan demografyske sifers foar beskate dielen fan Fryslân is it fansels net raar en sjoch nei
oanswettende kriten, mar wy moatte wol kritysk hifkje oft sa'n ekstrapolaasje
yn it ramt fan de fraachstelling wol kin.
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Der binne noch twa oare aksiomata fan Schroor dy't in beskate nuansearring fertsjinje. Schroor neamt sosjaal-ekonomyske en demografyske dynamyk yn ien asem. Syn idee is: hannelskontakten laat ta útwikseling fan befolking en sa ta genetyske ferminging. Dat liket my as sadanich net te bewizen.
Tink mar ris oan de keapman dy't wol omreizget mar net mei de lokalen trout.
Of de boer dy't wol nei de feemerk yn de stêd giet, mar demografysk bûn is
oan syn thúsdoarp. Krekt yn it ferline soargen bepaalde groepen fan hannelsIju - nim bygelyks 'lapkepoepen' of joaden - wol foar sosjaal-ekonomyske
dynamyk mar demografysk bleaunen se yn 'e regel dúdlik skaat.
It twadde aksioma fan Schroor, dat yn it ferlingde fan de sosjaal-ekonomyske dynamyk leit, is dat fan mobiliteit. Ek mobiliteit hoecht net ta grutskalige genetyske ferminging te lieden. Yn har boek oer Marken, dêr't Schutte en
Weitkamp2 dochs benammen besykje om Marken te demytologisearjen Schroor is yn goed selskip - lizze se wakker de klam op it feit de de eilanners
mobyl wiene, faak nei de fêstewâl ferfearen en dat har tagelyk ek minsken op
it eilân festigen. Mar, sa docht dan bliken (s. 29), hast alle ynkommelingen
binne Markers-om-utens. Mei oare wurden: sosjale of ekonomyske mobiliteit
hoecht gjin genetyske mobiliteit te wezen.
Schroor bringt ferskate groepen ynkommelingen op it aljemint. In oantal
dêrfan is neffens my minder rillevant. Sa plantsje selibatêre kleasterlingen (s.
35), dy'tyndie yn de Midsieuwenyn grutte oantallen op it Fryske plattelân libben, har yn 'e regel net fuort. Ek de joaden (s. 37) foarmen no krekt in groep
dy't der wol wie, mar sosjaal en ek genetysk altyd bot op himsels bleau. Ek op
side 37 komme de studinten fan de Frjentsjerter universiteit oan bod. Alhoewol't de sifers oantoane dat dy groep foar it oergrutte part dêrnei wer fuortgong, mei Schroor har dochs graach wat genetyske spoaren yn de Frjentsjerter befolking ta hawwe. Alhoewol't leden fan neamde groepen útsoarte wolris
in genetysk spoar yn Fryslân efterlitten hawwe sille, binne dit no krekt earder
foarbylden fan myn stelling dat persoanlike mobiliteit noch gjin genetyske
mobiliteit hoecht te betsjutten en soms sels útdruklik net betsjut.
Fierders neamt er hiele rigen fan ynkommelingen yn de Fryske steden (s.
36, 38, 40). As wy dat keppelje oan de taal, dan strykt dat krekt hiel moai. De
steden binne ommers sûnt de sechtjinde ieu stedsktalich en net frysktalich. It
taalferskil foarmet hjir dus krekt in goede oanwizing foar in demografysk en
dêrmei nei alle gedachten ek genetysk ferskil. Schroor seit sels (s. 40) dat de
trek fan stêd nei plattelân beheind wie. De inkelde foarbylden fan lju út de
sosjale hegerein binne hjir amper ta de saak: hja wiene net manmachtich en
boppedat trouden hja net mei de oare sosjale groepen. Fierders wiene se
troch har taal te ûnderskieden om't de hegerein stedsk- of hollânsktalich wie.
Alle foarbylden fan ynkommelingen yn Grinslân ûnderstreekje allinnich
mar myn idee dat de taal in oanwizing foar de demografyske ûntjouwing foarmet: ommers yn Grinslân is it Frysk ferdwûn.
Binnen Fryslân is benammen yn de njoggentjinde ieu sprake fan in sterke
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migraasje (s. 43). Dat hoecht net in beswier te wezen. Krekt net, soe ik sizze. It
makket dat de Fryske plattelânsbefolking genetysk moai homogenisearre en
dat is allinnich mar geunstich foar genetysk ûndersyk. Ek op Yslân wie altyd in
grutte mobiliteit oer it eilân hinne. Dat uteret him dêr yn de taal troch it fierhinne ûntbrekken fan dialektferskillen. Foar Fryslân soe ik der as parallel op
wize kinne dat benammen op de Haai, sis mar de krite tusken Warkum en
Holwert, sûnt de njoggentjinde ieu de dialektferskillen aardich lytser wurden
binne en in wakker homogeen dialektgebiet ûntstien is.
Schroor neamt ek binnen Fryslân noch in oantal gefallen fan oanmeitsjen
fan lân, dy't makke hawwe dat net-Friezen nei Fryslân kamen (s. 35 en 39).
Binnen Fryslân neamt er oan de kust de Middelsee, it Marne gebiet, it Lauwersgebiet en it Bilt. De Marne en Middelsee binne wat sneue foarbylden: dêr
binne amper nije doarpen ûntstien. It nije lân by de Lauwers, sis mar NijKrúslân, is langer net mear frysktalich. Itselde jildt foar It Bilt. Yn beide gefallen fine wy de demografyske ûntjouwings dus werom yn de taal. Fierders
neamt Schroor ek noch it oanmeitsjen fan it fean yn it súdeasten fan de provinsje (39,42). Derby wiene grutte oantallen 'Gitersken' behelle. Alhoewol't dy
groep tsjinwurdich yn taal fïerhinne oan it Frysk assimilearre is, binne se út
de histoaryske dialektology grif bekend. Ek dêr bliuwt dus de relaasje taaldemografy oerein.
Al mei al wize Schroors demografyske oanwizings en de konklúzjes dy't ik
út de sprieding fan it Frysk lûke kin faak deselde kant út. Nei de resinte demografyske mobiliteit fan de léste 50 jier - urbanisaasje en suburbanisaasje - is it
net oan te rieden om samar elke ynwenner fan Fryslân as genetysk nijsgjirrige
'Fries' oan te merken. Mar minsken wêrfan't beide pakes en beppes fan it
frysktalige plattelân komme, en dan benammen út it noarden en westen fan
de provinsje, kinne mei-inoar wrychtich wol in groep foarmje dy't de muoite
fan it ûndersyk wurdich wêze kin. Oft it ek wat opsmyt? Dat moatte de genetisi by eintsjebeslút mar útmeitsje.

Noaten
1 L. en F. Cavalli-Sforza, Wie zijn wij? De speurtocht naar het ontstaan van volkeren
(Amsterdam/Antwerpen 1994). 2 G.J. Schutte en J.B. Weitkamp, Marken. De geschiedenis van een eiland (Amsterdam 1998).

Wumkes.nl

Archeologische kroniek van Friesland over 2000
JURJEN BOS EN GILLES DE LANGEN (RED.)

In deze kroniek wordt kort verslag gedaan van de opgravingen, verkenningen,
waarnemingen en bijzondere vondsten die gedaan zijn in het jaar 2000. Ook
worden verslagen opgenomen van onderzoek aan oudere vondsten en waarnemingen, mits dit onderzoek in 2000 is verricht en geen onderdeel vormt
van een breder langlopend project. Onderstaande bijdragen zijn gerangschikt
per gemeente. Onze dank gaat uit naar de auteurs ervan. Hun namen staan
steeds bij de afzonderlijke titels vermeld.
De Friese archeologie in 2000
Gilles de Langen
De vorige twee archeologische kronieken werden voorafgegaan door een
overzicht van de algemene ontwikkelingen. Ditmaal zal dit overzicht niet zo
uitgebreid zijn, aangezien de belangrijkste ontwikkelingen al in de voorgaande kronieken werden toegelicht. Bovendien werd 2000 in hoofdzaak gekenmerkt door de uitwerking van oudere waarnemingen en de voortgang van
reeds lopende projecten.
Het project Bescherming op Maat
Het belangrijkste feit van 2000 was voor het project Bescherming op Maat de
afronding van de rapportage over het 'oude terpenproject', waarvoor het veldwerk in de jaren 1992-1996 is uitgevoerd.1 Het nieuwe terpenproject en het
vuursteenproject werden voortgezet.
Het Frisiaproject
Over het Frisiaproject valt - althans voor wat de provincie Fryslân betreft niet veel meer te melden dan dat de gestarte deelonderzoeken werden voortgezet. Wel had het vertrek van projectcoördinator Jos Bazelmans aanzienlijke
gevolgen voor de slagkracht van het project, vooral als het gaat om de inzet in
het veld, de samenwerking met de provincie en de presentatie van de onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld in De Vrije Fries.
Archeologisch beleid
De hoofdtaak van de archeologische monumentenzorg behelst de bescherming van de archeologisch meest waardevolle terreinen. Idealiter bestaat het
traject om het bodemarchief voor het nageslacht te bewaren uit vijf stappen,
waarbinnen in 2000 de volgende werkzaamheden zijn verricht:
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1. Om het Friese bodemarchief beter in beeld te brengen werden ook in
2000 diverse karteringen en waarderingen van vindplaatsen verricht. De
meeste daarvan werden 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. Voor informatie over deze projecten wordt verwezen naar de literatuurlijst. Belangrijk genoeg om met nadruk te worden genoemd is de inzet van de
gemeente Leeuwarden. Zij gaf opdracht voor een karterend en waarderend
archeologisch onderzoek op de VINEX-locatie Hempens-Teerns.2 Bij de kartering en waardering van vindplaatsen was de hulp van de Friese amateurarcheologen opnieuw onmisbaar. Dit bleek onder meer tijdens een karteringsproject in Gaasterlân-Sleat en tijdens de vondst en bestudering van de terp- en
stinsresten te Hoxwier bij Mantgum en de kloosterresten van Staveren. De
amateur-archeologie droeg ook bij aan de Archeologische Kroniek van Friesland over 1999.
2. Ten behoeve van de planologische bescherming van de meest waardevolle vindplaatsen werden saneringsprojecten, ontgrondingsaanvragen,
landinrichtings- en bestemmingsplannen beoordeeld. Deze toetsende taak
werd door de provinciaal-archeoloog uitgevoerd in nauwe samenspraak met
het regioteam van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB). Gebleken is dat de toetsing wordt bemoeilijkt door de slechte toegankelijkheid van veel gegevens van het Friese bodemarchief. Daarom besloot de
provincie in 1998 tot de vervaardiging van de nieuwe digitale Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE). De FAMKE is reeds in vorige twee
kronieken toegelicht. Het project, dat aangaande de AMK in het verslagjaar
goed op stoom kwam, zal begin 2002 zijn afgerond. Het is de bedoeling dat
steeds meer gemeenten aan het FAMKE-project gaan meedoen en de provinciale kaart gaan 'verdiepen'. Het was in deze lijn dat de gemeente Leeuwarden
in 2000 een verwachtingskaart voor haar buitengebied liet maken.3 In het verslagjaar startte de provincie samen met de ROB een project dat tot doel heeft
door middel van een internetpresentatie de FAMKE voor een groter publiek te
ontsluiten. Het project dient in 2002 te zijn afgerond. In het verslagjaar adviseerde de provincie positief aangaande de rijksbescherming van de terpen
van Dongjum. Het is echter bekend dat bescherming inzake de Monumentenwet de terpen niet van een langzame ondergang kan redden. Daarom gaf
de provincie in samenwerking met de ROB opdracht tot de uitvoer van een
project dat ten doel heeft om samen met de betrokken agrariërs te Dongjum
te onderzoeken welke bedrijfsmatige aanpassingen nodig en haalbaar zijn
om de voortschrijdende aantasting als gevolg van normaal agrarisch gebruik
te verminderen.
3. Wanneer bescherming onverhoopt niet mogelijk is en vernietiging
dreigt, is het nodig de vindplaatsen zo goed mogelijk op te graven. Ter stimulering en ook vanwege het hoge archeologische belang is door de provincie
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financiële ondersteuning verleend aan onderzoek in Leeuwarden, Staveren,
Blessum, Sneek en Hoxwier bij Mantgum.
4. In 1999 was van de gewenste digitale ontsluiting alsmede de 'winkelfunctie' van het interprovinciaal depot te Nuis nog geen sprake. In 1999 bleken deze doelen opnieuw onhaalbaar. Daarom is toen besloten om met rijksgeld een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de optimale organisatievorm van het depot, haar functies, aansturing en financiering. Uit dit
onderzoek bleek in het verslagjaar dat Nuis een nieuwe structuur nodig heeft
met een duidelijker aansturing vanuit de drie provincies. Musea dienen hun
depottaken c.q -werkzaamheden (in hoofdzaak) af te stoten. Te Nuis is adequaat beheer met archeologische expertise noodzakelijk alsmede de implementatie van een documentatiesysteem (TMS). Gekozen is voor een sobere
en doelmatige uitvoering van het externe advies. Allereerst is gekozen voor de
aanschaf van het TMS en een eerste invoer van gegevens. Vervolgens is besloten ten behoeve van de nieuwe structuur vanaf 2001 provinciale gelden
beschikbaar te stellen, waarbij voor de komende convenantsperiode per provincie gerekend wordt op een even grote rijksbijdrage.
5. Om de Friese archeologie een bredere bekendheid te geven startte de
provincie samen met lokale partners in het verslagjaar in LEADER-verband
met de realisatie van drie zogeheten archeologische steunpunten te Hegebeintum, Oude Bildtzijl en Wijnaldum. Archeologische steunpunten zijn in de
vorige kroniek geïntroduceerd. Opening van de steunpunten vond in 2000
plaats. Tevens werd de uitgave van Frieslands Oudheid, het overzichtswerk
van Herre Halbertsma, financieel ondersteund.
In 2000 is de positieve ontwikkeling uit 1998-1999 voortgezet. Toch zijn er
nog belangrijke knelpunten. Wat dat aangaat is het provinciale signaal onveranderd: hoewel er hard gewerkt wordt aan een draagvlakvergroting en een
eerste versie van de FAMKE begin 2002 klaar is, is er in Fryslân nog steeds
sprake van de noodzaak tot beleidsontwikkeling. In 2003 wordt de nieuwe
Monumentenwet, ter implementatie van het verdrag van Malta, naar alle
waarschijnlijkheid van kracht. In het verdrag van Malta is overeengekomen
dat de verstoorder van archeologische bodems de opgraving betaalt. De wet
verplicht de overheden archeologisch beleid te formuleren en uit te voeren.
Het nakomen van die wettelijke verplichting vergt een ruime voorbereiding.
De provincie is daar reeds mee begonnen, zoals uit het bovenstaande mag
blijken. Ook de Friese gemeenten dienen echter de archeologie aandacht te
schenken, veel meer dan zij nu meestal doen. Dit vergt meer voorlichting. In
het kader van de Handleiding Gemeentelijke Plannen zullen wij de gemeenten voorlichten over de nieuwe wet en de gevolgen van het verdrag van Malta.
Gekoppeld aan de noodzakelijke extra inspanningen in verband met de
invoering van de nieuwe wet monumentenzorg wordt de bezorgdheid over de
Friese archeologie die niet onder Malta zal vallen groter. Ik verwijs ook hiervoor naar wat ik schreef in de vorige kroniek.
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DANTUMADEEL

Aethelred in Driesum
Klaas R. Henstra
Onlangs vond Jan Leegstra uit Damwoude bij Driesum een zilveren penny die
in Shrewsbury geslagen is (afbeelding 1). Het betreft een zogenaamd long
cross-type North 744. De voorzijde toont het borstbeeld van de koning met de
tekst EDELREDREXANGLO. Deze tekst maakt duidelijk dat er sprake is van de
Angelsaksische koning Aethelred (978-1016). Volgens een schriftelijke mededeling van het Koninklijk Penningkabinet te Leiden (waar de munt is aangemeld) zijn er uit Nederland slechts enkele exemplaren van deze munt bekend.

1. Zilveren penny van Aethelred II van Engeland (978-1016). Foto Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum teBurgum

Mesolithische vondsten nabij Roodkerk
Meindert Ley
In het voorjaar werden op een geploegde akker nabij Roodkerk diverse artefacten uit het Mesolithicum gevonden. Het betreft ruw gevormde kernstenen,
klingen en afslagen. Enkele klingen vertonen duidelijke beschadigingen als
gevolg van gebruik. Sommige artefacten zijn verbrand. Krabbers werden niet
aangetroffen, hetgeen opmerkelijk is aangezien krabbers in bijna alle Mesolithische sites voorkomen. De vondsten werden in hoofdzaak gedaan op een
duidelijk zichtbare dekzandrug. Elders, binnen een lager gedeelte van het
perceel, bleken bij nadere inspectie drie kleinere verhogingen aanwezig
waarop eveneens artefacten werden aangetroffen.
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Paleolithische en mesolithische vondsten nabij Raard
Meindert Ley
Om graszaad te kunnen instrooien was een akker onder Raard opnieuw
geploegd. Onder de afdekkende kleilaag bevindt zich een dekzandkop die
aangeploegd bleek te zijn. Met toestemming van de boer mocht ondergetekende artefacten zoeken tussen het opkomende gras. De verkenning loonde
de moeite, want er konden ettelijke vuurstenen artefacten uit het Jong-Paleolithicum en het Mesoüthicum worden geraapt. De paleolithische vondsten
bestaan uit grote kernklingen, een klingkrabber en enkele forse klingen en
afslagen. De vondsten zijn toe te schrijven aan de rendierjagers van de zogeheten Hamburg-cultuur. Uit het Mesoüthicum werden verschillende typen
werktuigen gevonden, waaronder een kernbijltje en enkele pies. Krabbers,
kernstenen, klingen en afslagen waren in grote hoeveelheid aanwezig, terwijl
spitsen, toch gidsartefacten voor het Mesoüthicum, ontbraken. Fraai is de
kleurvariatie van het vuursteen, die soms diep oranje is.
FERWERDERADIEL
Vondsten uit terpresten nabij Hallum
Tjamme Valk
In 2000 werden door schrijver dezes rond Hallum tal van vondsten gedaan,
waaronder enkele zeer interessante. Zo werden op twee terprestanten ten
noordoosten van Hallum een vroeg-middeleeuwse gouden ring, twee zilveren denarii, een aantal bronzen fibulae en een laat-middeleeuws zegelstempel aangetroffen. Op deze twee terprestanten was sprake van normaal agrarisch gebruik. Anders was dat op een terprestant ten zuiden van Hallum, waar
een woonwijk is verrezen, en een uitbreiding gepland is. Hier werden scherven van terp-aardewerk gevonden, samen met enkele schedelfragmenten.
Deze fragmenten zijn door de provincaal archeoloog ter determinatie ingeleverd bij het ARC te Groningen. Jorgen van Beek van het ARC kon bevestigen
dat het inderdaad, zoals vermoed, om menselijke resten gaat. De schedelfragmenten zijn waarschijnlijk afkomstig van één (mannelijk) individu. Het gaat
te ver om de vondst in verband te brengen met de (voormalige?) aanwezigheid van een vroeg-middeleeuws grafveld. Gezien deze onzekerheid alsmede
en vooral ook de nieuwbouwplannen zoals die voor dit gebied bestaan, is het
in ieder geval aanbevelenswaardig hier nader onderzoek te verrichten.
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FRANEKERADEEL

Denarii en een knikfibula uit Dongjum
Johan Koning
Nabij Dongjum werden door Wigher de Jonge, nu wonend in Scharnegoutum,
twee zilveren denarii van Commodus (177-192) en een bronzen knikfibula (0100 AD) gedetecteerd.
Een steelpanfragment nabij Franeker
Gerrit Suierveld
In de winter van 1999-2000 deed schrijver dezes verschillende waarnemingen
op een terprestant in de buurt van Franeker (exacte vindplaats gemeld bij de
provinciaal archeoloog). Onder de vondsten bevond zich een handvatfragment (zie afbeelding 2) van een Romeinse steelpan. Dit bronzen fragment is
zeer fraai met email en glaspasta versierd. Met de metaaldetector konden
onder meer ook een spiraalfibula, een fragment van een bronzen armband,
alsmede enkele sestertii worden geborgen. De vondsten, vooral het steelpanfragment, verkeren in goede staat, hetgeen doet vermoeden dat ze zeer recentelijk zijn opgeploegd. Deze indruk wordt versterkt door de vondst van een
grote scherf van terra nigra aardewerk. Op grond van deze waarnemingen is
te concluderen dat, zoals vele andere, ook deze terprest te lijden heeft onder
de ploeg.

2. Het Romeinse steelpanfragment uit de omgeving van Franeker. Foto Gilles de Langen te Leeuwarden
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HARLINGEN
Een dierenfibula bij Midlum
Froukje Veenman
In november 2000 werd door de heer J.R. Henstra uit Buitenpost tussen Herbaijum en Midlum een dierenfibula gebonden. De fibula is verzilverd, maar
het basismateriaal is brons. Aan de achterkant van de fibula bevindt zich de
bevestiging voor een naald. De fibula meet 35 bij 23 mm en dateert vermoedelijk uit het begin van de zesde eeuw na Christus.
Middeleeuwse fibulae uit een van de Wijnaldumer terpen
Johan Koning
Op een terp bij Wijnaldum werd door Wigher de Jonge uit Sneek een bronzen
heiligenfibula gevonden. Deze fibula uit de periode 800-900 AD draagt nog
resten van email. Tevens vond De Jonge een bronzen vogelfibula. Gezien de
positie van de spiraal en naaldhouder betreft het een laat type (Karolingisch/Ottoons, 800-900 AD). Onder de vondsten bevond zich ook een halve
dertiende-eeuwse penning uit Utrecht.
KOLLUMERLAND CA.
Middeleeuwse bewoningssporen bij Kollum
Klaas R. Hens tra
Bij grondverzet in de buurt van zijn woonplaats Kollum ontdekte Kornelis
Poortinga middeleeuwse bewoningssporen (coördinaten: 207.400/587.800).
De hier aangetroffen leemlagen kunnen de vloeren van woningen zijn
geweest. Op en in één van de leemlagen bevond zich een vuurplaats. Een
grote hoeveelheid bolpotscherven geeft een datering in de twaalfde of dertiende eeuw. Daarnaast werd enig interessant botmateriaal verzameld, onder
meer enkele mesheften.
Een middeleeuwse nederzetting te Zevenhuizen
Froukje Veenman
In februari 2000 ontdekte Kornelis Poortinga in een nieuw gegraven sloot in
een weiland aan de Zevenhuisterweg een donkere laag die in het gehele profiel zichtbaar bleek. In deze laag werden bolpotscherven aangetroffen alsmede een haardplaats met een doorsnee van twee meter.
Onderzoek rond de kerk van Burum
Klaas R. Hens tra
Kornelis Poortinga (Kollum) heeft de graafwerkzaamheden bij het plaatsen
van een nieuwe muur rond het kerkhof te Burum archeologisch begeleid. De
gegraven sleuf was circa 120 meter lang, 1 meter breed en 1 meter diep. Poor-
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tinga concludeerde dat de terp waarop de kerk staat rond 1200 in één keer is
opgeworpen tot een hoogte van ongeveer 2,5 meter. Hiervoor is jonge, lichtbruine en schelphoudende zeeklei gebruikt. De archeologische resten
bestonden uit enkele scherfjes bolpotaardewerk, een halve kloostermop,
meerdere botten, stukken grafkist en metalen resten van grafkisten (onder
meer spijkers). De uitgegraven grond bevatte overigens weinig vondsten.
Een twee-figurige Alsengem uit Westergeest
Evert Kramer
Via bemiddeling van historicus Oebele Vries uit Keatlingwier werd het Fries
Museum geattendeerd op de vondst van een nieuwe Alsengem door Henk
Dijkstra uit Westergeest (afbeelding 3). Deze had de vondst gedaan in de tuin
van z'n boerderij die tegenover de kerk staat. Het betreft een ronde 2-fîgurige
Alsengem. Twee ingekraste figuren houden eikaars hand vast en lijken elkaar
in de ogen te kijken. In Fryslân heb ik enige tijd terug verslag gedaan van de
laatste stand van het onderzoek naar Alsengemmen in Noordwest Europa en
ook de catalogus van de in Friesland gevonden gemmen gepubliceerd.4 In
Friesland zijn inmiddels zo'n twintig stuks bekend, wat in vergelijking met de
ons omringende landen de hoogste vondstdichtheid oplevert. Algemeen
wordt aangenomen dat Alsengemmen vanaf de tiende/elfde eeuw te dateren
zijn.

3. De Alsengem uit Westergeest. Foto Fries Museum.
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LEEUWARDEN
Een Aanvullend Archeologisch Onderzoek op het Oldehoofsterkerkhof
te Leeuwarden5
Cuno Koopstra
Van 1 tot en met 8 augustus 2000 heeft in opdracht van de gemeente Leeuwarden een proefonderzoek plaatsgevonden op het Oldehoofsterkerkhof in
Leeuwarden. Dit Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) vormde het
voortraject van een grootschaliger onderzoek dat in de toekomst zal plaatsvinden in verband met de bouw van een ondergrondse parkeergarage. De
doelstelling van dit proefonderzoek was ten eerste zicht te krijgen op de kwaliteit van de antropogene opbouw van de Romeinse terp die eind jaren zestig
op deze plaats werd aangetroffen. Daarnaast was het van belang om een
gedetailleerder beeld te verkrijgen van de middeleeuwse resten, waartoe ook
de overblijfselen van de voormalige Sint Vituskerk met bijbehorende kerkhof
te rekenen zijn. Dit omdat, indien mogelijk, de toekomstige opgraving ook
een beter inzicht moet geven in de middeleeuwse ontwikkeling van dit stadsdeel van Leeuwarden.
De resultaten van het onderzoek naar de opbouwvan de terplagen bleken
goed aan te sluiten bij de resultaten van het onderzoek uit 1968-1969. Destijds werden door Van Es en Miedema, die dit onderzoek hebben uitgewerkt,
binnen de terp vijf opwerpfasen herkend.6 Tijdens het onderzoek in 2000 werden Romeinse bewoningspakketten van de zogenaamde vierde opwerpfase
van de terp aangesneden. Het scherfmateriaal dat werd gevonden in de
hoogst gelegen bewoningslagen dateerde uit de periode tussen de tweede
eeuw tot begin vierde eeuw na Christus. Dit komt goed overeen met de datering die door Van Es en Miedema aan de laatste Romeinse fase werd toegekend.
Duidelijk werd dat na 300 na Christus de zee een grotere invloed kreeg op
het gebied. Dit is goed te zien in de opbouw van de terp: bovenop de vierde
opwerpfase werd een overspoelingspakket zonder archeologische sporen
aangetroffen. Dit overspoelingspakket werd doorsneden door een sloot of
kuil die met behulp van een fibula kon worden gedateerd in de tiende eeuw.
Het is niet helemaal duidelijk wanneer in de Vroege Middeleeuwen de deels
overspoelde terp weer in gebruik werd genomen. Wel kunnen we vaststellen
dat er in betrekkelijk korte tijd een 'podium' van zoden werd opgeworpen.
Hiertegen zette zich een circa 1,5 meter dik natuurlijk pakket af.
Tenslotte werden tijdens het onderzoek, naast de fundamenten van de
Sint Vituskerk, zes begravingen aangetroffen, die overigens alle nog in situ
lagen.
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Een voormalig terpje op de Hemrik te Leeuwarden
Klaas R. Henstra
Slechts enkele tientallen meters over de gemeentegrens van Tytsjerksteradiel
en Leeuwarden werd in december 2000 door Roelof Kleinstra uit Suwâld, die
op deze lokatie werkzaam was, een compleet potje gevonden. Het potje, dat
door de vinder aan het Streekmuseum geschonken is, dateert uit de eeuwen
kort voor de jaartelling en komt van een diepte van circa drie meter. Enkele
leden van de Werkgroep Archeologie Streekmuseum (WAS'94) hebben vervolgens een visuele inspectie uitgevoerd, waarbij bleek dat op het terrein aan het
Woudmansdiep een grote hoeveelheid aardewerk (68 stuks) en botmateriaal
(47 stuks) aanwezig was. Ook werden enkele stukken hout verzameld. Het terrein is een voormalige veenterp uit de Romeinse tijd of zelfs de periode even
daarvoor. Veel van het gevonden materiaal vertoont grote overeenkomsten
met dat van de sites Suwâld (Alde Miede) en Hempens/Teefns. Een veendek is
hier naderhand overspoeld met klei. De vondsten komen uit het veen.
Een terpje in de Hemrikspolder
Meindert Ley
Momenteel wordt er druk gebouwd in de zuidoosthoek van de Hemrikspolder te Leeuwarden. Ter plaatse worden bedrijfsgebouwen gerealiseerd die
gesitueerd zijn aan het Woudmansdiep. Ten behoeve van deze gebouwen
waren insteekhavens gepland. Op een van deze plaatsen echter bleek een
terpzooi liggen, die het gevaar liep geheel vergraven te worden. In overleg met
de provinciaal-archeoloog is door RAAP een waarderend booronderzoek uitgevoerd.7 Op grond van dit onderzoek is het plan aangepast en wordt de terprest voor de toekomst bewaard. Ten westen en ten oosten van het beschermde
gebied werd wel gegraven en hier zijn door ondergetekende waarnemingen
gedaan. De uitgegraven grond bleek scherven te bevatten. Geconstateerd
moest dan ook worden dat bij de graafwerkzaamheden de flanken van de terp
geraakt waren. De opbouw van de bodem was hier en daar goed te bepalen.
De onderste laag bestond uit een veenlaag die afgedekt was met klei en mestlagen. Op een klein gedeelte was zelfs een zandrugje aangesneden, getuige de
aanwezigheid van loodzand.
De vondsten bestaan hoofdzakelijk uit scherven van streepband- en kartelrandaardewerk. Het streepbandaardewerk is te dateren in de laatste twee
eeuwen voor de jaartelling. Kartelrand dateert uit de eerste eeuwen na het
begin van de jaartelling. Jonger aardewerk is niet aangetroffen, zodat gesteld
kan worden dat het terpje op een gegeven moment verlaten is. De toplaag van
de terp was niet intact omdat de terp waarschijnlijk geëgaliseerd is. Hierop
duidt ook de grote verspreiding van de gedane vondsten. Deze beslaan een
oppervlakte die vele malen groter dan de terp kan zijn geweest. Er zijn meer
streepbandscherven dan scherven met kartelrand aangetroffen. Een mooie
vondst is een groot deel van een twee-orenpotje. Ook werd er een schijfje van
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aardewerk aangetroffen dat in het midden doorboord is en als een gewichtje
kan zijn gebruikt. Ook zijn in de vorm van rondgeslepen scherven enkele
speelschijfjes gevonden. Slachtafval was in ruime mate aanwezig. Er werden
enkele benen werktuigen geborgen, zoals een spatel gemaakt uit een ribfragment. Een schapenbotje bleek doorboord. Uit een botsplinter is een priem
gemaakt, waarbij in de holte van het bot een stukje hout gestoken is. Tenslotte is een gepolijste en over het gehele oppervlak bekraste runderrib het vermelden waard. Dit voorwerp kan als een weefzwaardje gebruikt zijn.
Samenvattend kan gezegd worden dat de terpbewoning op deze plaats
vergeleken kan worden met eerder onderzochte nederzettingen in de omgeving van Hempens en Teems waar de bewoning op het veen startte. Bijzonder
is dat de terpen rond de derde eeuw verlaten zijn en later werden afgedekt
met klei.
LEMSTERLAND
Middeleeuwse vondsten uit een nieuwe dijk langs de Tjonger
Johan Koning
Sjoerd Hoogenkamp uit Wolvega vond aan de oever van de Tjonger in de
gemeente Lemsterland op een nieuw opgeworpen dijk een verscheidenheid
aan vondsten uit de periode 1250-1350. Het betreft scherven van steengoed,
kogelpotscherven, koperen gespjes, een mooie muntknoop, een benen wolkaarderskam en een ijzeren mes met houten handvat. Onder de vondsten zijn
ook twee zilveren penningen, waarvan er een kon worden gedetermineerd als
een Schotse penny van Alexander III (1280-1288).
LITTENSERADIEL
Twee schijffibulae nabij Wommels
Froukje Veenman
In september 1999 vond Erik Terpstra uit Wommels op een perceel tussen
Easterein en Wommels twee schijffibulae. Het perceel was zojuist bij ruilverkavelingen op de schop genomen. De eerste vondst betreft een opengewerkte
schijffibula met in het midden een groene glaskorrel, en de tweede een pseudo-muntfibula met parelrand. Beide fibulae verkeren in uitstekende staat en
zijn in de negende of tiende eeuw te dateren.
Een zesde-eeuwse gouden munt uit Spannum
Johan Koning
Deze zomer werd door Daan de Jager uit Dronrijp op een geploegd terpje
onder Spannum een gouden munt gevonden (afbeelding 4). De munt werd
door Arend Pol van het Koninklijk Penningkabinet herkend als een solidus uit
ca. 550. De munt heeft een gewicht van 4.21 gram. Voorzijde: aanziend,
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gehelmd borstbeeld, er achter een speer: sterk verbasterd omschrift, waaruit
geen keizersnaam gereconstrueerd kon worden maar dat standaard luidt: DN
(naam) PPAVC. Keerzijde: staande naar links met lang kruis, ster in het veld,
CONOB in de afsnede: VICTORIA AVCCC. Het is niet mogelijk vast te stellen
waar dit stuk precies geslagen is.

4. De gouden munt uit Spannum. Scan De Detector Amateur.

MENALDUMADEEL

Blessumers uit de vroege Middeleeuwen
Gilles de Langen
In de vorige kroniek werd melding gemaakt van de vondst van menselijke
skeletresten ten zuiden van de kerk van Blessurn. Er werden toen drie mogelijke dateringen geopperd: de begravingen zouden verband kunnen houden
met de slag bij Boksum uit 1586, afkomstig kunnen zijn uit een christelijk
grafveld of heidense begravingen kunnen betreffen. Zekerheid kon alleen
worden verkregen door middel van een 14C-datering. Deze datering is inmiddels uitgevoerd aan een tand uit de in 1999 opgegraven vrouwelijke schedel
(afbeelding 5). De uitkomst van deze datering is 1275 ± 40 BP. Na callibratie
levert dit de kalenderjaren op van 689-731 AD en 733-775 AD. Hiermee kan
worden vastgesteld dat de begravingen geen verband houden met de slag bij
Boksum, maar wel degelijk in de Middeleeuwen en zelfs vroege Middeleeuwen hebben plaatsgehad.
Rest de vraag of de Blessumers nog vlak voor of even na de kerstening
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begraven zijn. Deze 14C-datering kan ons hierover geen duidelijkheid verschaffen, niet alleen omdat de datering twee afzonderlijke perioden aan
weerszijden van de Frankische verovering (734) aanwijst, maar ook omdat de
toegepaste dateringsmethode conventioneel is en binnen deze specifieke
periode niet nauwkeuriger kan zijn. Hoewel de christelijke periode met deze
datering behoorlijk is ingekort, blijven beide andere in 1999 genoemde dateringen overeind. Het is goed mogelijk dat de begravingen afkomstig zijn van
een vroeg-christelijk grafveld, aangezien de skeletresten zijn aangetroffen
binnen een perceel dat direct grenst aan het kerkhof. Het is namelijk denkbaar dat (sommige van) de oudste christelijke begravingen buiten de huidige
kerkhofomheining hebben gelegen. Het is aan de andere kant ook mogelijk
dat de Blessumers begraven zijn binnen een apart, op de zuidhelling van de
terp gelegen heidens grafveld. Omdat sporen van dit grafveld tijdens de terpafgraving waarschijnlijk verloren zijn gegaan, is het nog maar de vraag of
nader bodemonderzoek in deze kwestie wel zekerheid kan brengen.

lip»

5. De vrouwelijke, vroeg-middeleeuwse schedel uit Blessum.

Een bronzen crucifix uit de tiende eeuw
Froukje Veenman
In september 2000 werd door Johan Postma op een terp ten noordwesten van
Menaldum een ongeveer 3 cm grote bronzen crucifix gevonden. Het kruisje
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dateert uit de tiende eeuw na Christus en draagt aan de voorzijde een gestileerde afbeelding van Christus. Eerder werden op deze terp door Johan Postma twee bronzen schijffibulae (waarvan één met diermotief) en een gouden
pinkring met niello-inleg uit de negende eeuw gevonden.
Een bronzen kopje uit Berlikum
Evert Kramer
Tijdens een lezing in maart te Berlikum toonde de heer D. Wiersma me een
fraai bronzen kopje dat hij tijdens het cultiveren van akkerland had aangetroffen op een van de tanden van zijn cultivator (afbeelding 6). Op deze akker
zijn eerder reeds Romeinse vondsten aangetroffen waaronder de fraaie, fors

6. Het bronzen kopje uit Berlikum. Foto
Fries Museum.

uitgevoerde Marskop die een paar jaar geleden door het Fries Museum verworven is.
Dit nieuwste kopje (hoogte 5 cm; diameter opening onder en boven 2,5
cm) stelt de experts voor grote raadsels. De groenglanzende patina lijkt op
een hoge ouderdom te wijzen. Het feit echter dat de kop hol is en aan bovenen onderzijde geopend, wijst eerder op een datering in de negentiende eeuw
en naar een gebruik als ornament van een of ander meubel. Ook de haardracht doet sommigen recent aan.
Nader onderzoek in binnen- en buitenland (Groningen, Trier en Bonn)
brengt ons hopelijk binnen afzienbare tijd zekerheid over datering en functie.
De experts wezen een Romeinse datering niet op voorhand af, terwijl ook de
vondstomstandigheden betrouwbaar zijn. Het voorwerp heeft, wanneer het
als Romeins wordt gedateerd, wellicht als inktpot gediend - goede tegenhangers zijn bekend uit Duitse collecties - al ontbeert het kopje uit Berlikum een
deugdelijke bodem. Het object bevindt zich nog voor studie in het Fries
Museum.
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De oudste kerken van Dronrijp8
Gilles de Langen en Dolf van Weezel Errens
Zoals in de vorige kroniek reeds is gemeld, werd begin 1999 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). Dit geschiedde in het kader van een veel
groter bouwhistorisch onderzoek en werd mogelijk gemaakt door bijdragen
van de provincie, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig 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 Wurkferbân van de
Fryske Akademy boden de nodige assistentie, zowel tijdens de opgraving als
tijdens de uitwerking.
De bestaande noordmuur van het schip is grotendeels van tuf, hetgeen
aangeeft dat Dronrijp al in de twaalfde eeuw een stenen kerk rijk was. De huidige zuidmuur staat overigens op de restanten van de tufstenen funderingsmuur. In de kern van de zuidelijke muur wordt nog meer tufsteen vermoed,
maar de jongere beklampingen hebben dit bovengronds aan het zicht onttrokken. Hiermee kon worden aangetoond dat het oudste stenen schip, dat
19,5 bij 11 meter mat, tijdens latere verbouwingen niet is verbreed. Het is aannemelijk dat de westmuur oorspronkelijk ononderbroken van de noord- naar
de zuidmuur doorgelopen heeft. Er zijn aanwijzingen dat er aan de westmuur
een tufstenen toren heeft gestaan. In de veertiende eeuw werd de kerk ruim
18 meter aan de oostzijde verlengd, waarbij de oudere koorsluiting werd gesloopt.
Het onderzoek richtte zich op de reconstructie en datering van deze koorpartij alsmede op de vraag of de twaalfde-eeuwse kerk een oudere voorgangster heeft gehad.
De onderzoekers Spitzers en Van der Waard komen tot de conclusie dat
het tufstenen schip in de tweede helft van de twaalfde of het begin van de dertiende eeuw te dateren is. De funderingsmuur is opgetrokken op een grondverbetering van afwisselend schelpgruis en zwarte humeuze zavelgrond. Het
9,5 bij 7 meter grote koor is gefundeerd op een bed van vuistgrote veldkeien,
dat als een oudere fundering(smethode) wordt beschouwd, hetgeen ook uit
de stratigrafie blijkt. De oorspronkelijke tufstenen koorsluiting is volgens de
onderzoekers eerder gebouwd dan het schip en wel in de periode circa 10601150. De vorm van de koorsluiting kon niet precies worden vastgesteld, maar
Spitzers en Van der Waard interpreteren een lichte knik in het onderzochte
deel van het veldkeienbed als een aanwijzing, dat het koor, althans uitwendig,
veelhoekig, mogelijk vijfzijdig gesloten was.
De aanwezigheid van een houten voorganger van de kerk is niet bewezen,
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maar wordt wel vermoed op grond van de vondst van een paalsporen-paar,
dat overeenkomt met de oriëntatie van de kerk. Op geringe diepte onder het
gedocumenteerde vlak kunnen meer paalsporen bewaard zijn, vooral ten
westen van het gevonden paar.
Ondanks de grote hoeveelheid vergravingen en verstoringen komen de
onderzoekers tot de conclusie dat de ondergrond ook na de gedocumenteerde ontgraving nog steeds belangrijke informatie herbergt over de oudste
kerkgeschiedenis van Dronrijp. Zij adviseren daarom een zorgvuldig beheer.
Omdat het archeologisch onderzoek niet verder heeft gereikt dan de ontgraving die in het kader van de restauratie gepland was, heeft het zijn beperkingen gehad en zijn vele vragen onbeantwoord gebleven.
Het belang en de betekenis van integraal bouwhistorisch en archeologisch
onderzoek tijdens de restauratie van een oude kerk is dat het nieuwe inzichten
kan bieden in de vroegste steenbouwkunst in Fryslân in het algemeen en van de
desbetreffende kerk in het bijzonder. De waarneming te Dronrijp bevestigt dit.
Zo is het, gezien de betekenis die de kerk van Dronrijp in de Middeleeuwen had,
van belang te weten dat tufsteen althans hier omstreeks het midden van de elfde
eeuw voor het eerst werd toegepast. Daarnaast tonen de vondsten van zowel de
plattegrondvormen als de losse voorwerpen aan dat een dergelijk onderzoek
een belangrijke bijdrage levert aan onze kennis van de ontwikkelingsstadia van
het gebouw. Zulke informatie en vondsten zouden zonder het hier besproken
onderzoek waarschijnlijk ongedocumenteerd weer zijn afgedekt of voor een
deel zelfs definitief zijn verdwenen. Een en ander toont aan dat het nodig is om
bij restauraties, zowel vooraf bij de planvorming als tijdens de werkzaamheden,
rekening te houden met archeologisch en bouwhistorische onderzoek, waarvan
de kosten in principe subsidiabel zijn.
Terpenpotten naast de Hege Wier
Everî Kramer
In mei/juni borg Auke P. Wassenaar uit Beetgumermolen twee door de kraanbak gehalveerde inheemse terpenpotten uit de eerste eeuwen na Christus. De
potten kwamen van een diepte van een paar meter, op welk niveau ook andere scherven en schelpenbanken werden waargenomen. De plek bevindt zich
nabij de hege wier tussen Beetgum en Beetgumermolen (coördinaten:
173.64/583.00). De graafwerkzaamheden vonden plaats ten behoeve van de
aanleg van een waterbekken.
N1JEFURD
Duiken naar het Sint-Odulfusklooster van Staveren
Jos Heemstra
In 1999 werden in het IJsselmeer voor de kust van Staveren verschillende resten
aangetroffen, die mogelijk afkomstig zijn van het voormalige Sint-Odulfus-
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klooster. Hierover werd in de vorige kroniek reeds bericht. In 2000 werd het
onderzoek voortgezet met financiële ondersteuning van de gemeente Nijefurd
en de provincie Fryslân. Omdat duidelijk was dat de sporen zich over een groot
oppervlak uitstrekten, werd er onder supervisie van Stichting Natte Archeologische Projecten een sonarscan gemaakt waarbij 17 plekken gevonden werden die
om een nadere inspectie (duikbezoek) vragen. Op 24 juli, 9 september en 29
september werd voor de kust op deze locaties gedoken. Op locatie 14 werd een
oud hoofd of oude strekdam aangetroffen, waarvan de resten bestaan uit twee
dubbele palenrijen met een tussenruimte van ongeveer 1,4 meter. Van de grenen palen, die in uitstekende conditie verkeren, is een monster genomen. Op de
scan zijn op een andere plek duidelijk de contouren te vinden van een vierhoek,
misschien een fundament. De vierhoek meet ruwweg vijftien bij twintig meter
en zal in de nabije toekomst onderzocht worden.
Middeleeuwse vondsten en resten Stavers blokhuis in bouwput blootgelegd
Gilles de Langen
In april werd schrijver dezes door de heren Henk Stoelhorst uit Staveren en
Auke Bult uit Molkwar gemeld dat in een bouwput op de zuidelijke helft van
het blokhuisterrein resten van het voormalige blokhuis zichtbaar waren. Ter
plaatse bleek de bodem van de bouwput, gegraven ten behoeve van nieuwe
woningen, inderdaad tal van archeologische sporen te bevatten (afbeelding
7). Op de foto is een 1,5 a 2 meter brede ongeveer oost-west georiënteerde
puinbaan zichtbaar. Het betreft een uitbraaksleuf van een muur die, althans
tot op deze diepte, volledig is uitgebroken. Mogelijk betreft het dezelfde uitbraaksleuf die Gert Jan de Roller van het ARC in 1999 al had verkend.9 Volgens
De Roller is deze uitbraaksleuf ondiep en niet met de zuidelijke buitenmuur
van het blokhuis in verband te brengen. Maar de heren Stoelhorst en Bult zijn
van mening dat het in 2000 blootgelegde puinspoor wel degelijk de voormalige
ligging van de zuidmuur aangeeft. In april ontbraken helaas de tijd en de middelen voor het instellen van een nader onderzoek, zodat op dit punt geen
zekerheid kon worden verkregen. Echter, op basis van de ligging van de gracht,
zoals ook vastgesteld in 1999, alsmede op grond van de gesteldheid van de
bodem aan weerszijden van de puinbaan en gezien ook de ligging, breedte en
lengte van de puinbaan zelf, kom ik tot de conclusie dat de puinbaan inderdaad met het blokhuis verband moet houden. Hoewel het puinspoor ook van
de zuidelijke binnenmuur afkomstig zou kunnen zijn, ben ook ik geneigd te
denken dat het hier de restanten van de buitenmuur betreft. In elk geval bevestigt de vondst mijn vermoedens aangaande de omvang van het blokhuis.
Rechts of wel ten noorden van de uitbraaksleuf is donkere, humeuze
grond zichtbaar. Hoewel deze humeuze grond jongere kleine baksteenconstructies en keien bevatte, kan dit deel worden herkend als een ongeschonden stuk bodemarchief van middeleeuws Staveren. Van het vlak konden laatmiddeleeuwse kogelpotscherven worden geraapt, alsmede een fragment
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Paffrath-aardewerk. Al eerder kon worden vastgesteld dat binnen de
omgrachting van het blokhuis de ondergrond nog tal van middeleeuwse
nederzettingsresten bevat.

Middeleeuwse vondsten in Workum10
Michiel Huisman
In de eerste week van januari vond een opgraving plaats in het centrum van
Workum. Dit onderzoek was in meerdere opzichten een primeur. Niet alleen
was het de eerste opgraving in Workum, het was tevens de eerste keer in
Noord-Nederland dat archeologen en bodemsaneerders eendrachtig samenwerkten.11 De directe aanleiding voor het onderzoek waren de uitbreidingsplannen van het Jopie Huisman Museum aan de Noard. Hiertoe waren twee
aangrenzende panden gesloopt, hetgeen een unieke kans bood om een deel
van het Workumer bodemarchief te bestuderen.
Tot nu toe was Workum een witte vlek op de archeologische kaart van
Nederland. De oudste kern van de nederzetting ligt rond de Sint Gertrudiskerk en gaat waarschijnlijk terug op één of meer kleine terpjes. Mogelijk ontstond deze nederzetting rond het eind van de dertiende eeuw als de opvolger
van een meer naar het westen gelegen Oud-Workum.12 In een later stadium
heeft zich een lintbebouwing gevormd aan weerszijden van het riviertje de
Wymerts. Rond 1870 werd de Wymerts gedempt en de straat omgedoopt tot
Noard. Het nu opgegraven terrein bevind zich aan het begin van de Noard, op
slechts enige honderden meters van de kerk.
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De oudste stenen bebouwing op de twee onderzochte percelen stamde uit
de zeventiende eeuw. Er zijn geen aanwijzingen voor houten voorgangers van
de huizen aangetroffen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de ontgravingsdiepte varieerde van 45 tot slechts 80 centimeter onder het maaiveld.
Direct onder de funderingsresten bevindt zich op een deel van het terrein
een zwart, sterk humeus pakket met daarin afvalresten uit de periode 11751325. Dit pakket wordt naar onder toe steeds slapper van consistentie. Met
behulp van een guts is vastgesteld dat het pakket zich zeker tot twee meter
onder het maaiveld doorzet. Waarschijnlijk betreft het hier opvullingslagen
van de oude Wymerts.
Het onderzoek heeft bevestigd dat Workum al in de late twaalfde of vroege
dertiende eeuw bewoond was. Helaas kon door de beperkte omvang van de
opgraving geen nieuw licht geworpen worden op het ontstaan van de nederzetting, maar wel is duidelijk geworden dat de bodemomstandigheden ideaal
zijn voor het conserveren van archeologische oudheden. Gezien de relatief
lage mate van verstoring in het oude centrum mag verwacht worden dat de
bodem bij toekomstige ingrepen meer vondsten uit Workums rijke verleden
gaat prijsgeven.
OOSTSTELLINGWERF
Vuursteencollectie Atze Dijkstra
Evert Kramer
Mevrouw Dijkstra uit Oosterwolde droeg een verzameling vuursteenartefacten over aan het Fries Museum. Het materiaal is verzameld door wijlen haar
echtgenoot, de heer Atze Dijkstra, en afkomstig van vindplaatsen uit Oosterwolde, Donkerbroek, De Weper, Makkinga en Haulerwijk. De collectie is op
een zestal avonden door leden van de steentijdwerkgroep van de Fryske Akademy nauwkeurig onderzocht en beschreven. Van de voorwerpen zijn met
name enkele spitsen uit het Neolithicum en de Bronstijd belangrijk. De vindplaatsen zijn op coördinaten vastgelegd.
OPSTERLAND
Middeleeuwse resten nabij Bakkeveen
Gilles de Langen en Paul Noomen
Eind maart ontdekte de heer J.J. de Zee uit Bakkeveen grondsporen in de
zuid- en zuidwestoever van een dobbe aan de Miumer (coördinaten
215.0/567.3). De oever bleek te zijn vergraven tijdens een opschoonactie
waarvoor Staatsbosbeheer opdracht had gegeven. Op grond van de schets en
foto's die De Zee heeft vervaardigd, herkennen de schrijvers dezes paalsporen, die verband moeten houden met bewoning naast of anders in de buurt
van de dobbe. Deze reeds lang afgebroken bewoning kan zeer goed wijzen op
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de aanwezigheid van een vol-middeleeuws dorp, dat blijkens Sibrandus Leo's
abtenlevens van het klooster Mariëngaarde reeds voor 1230 moet zijn opgeheven.
De melding is niet alleen van belang voor de ontginningsgeschiedenis van
Friesland, maar heeft de provinciaal archeoloog opnieuw aangezet tot een
actief streven naar een betere bescherming van de archeologische waarden in
en bij dobbes en pingo's. Het is op zijn minst wenselijk dat bij het opschonen
van dobben en pingo's archeologen betrokken worden.
SKARSTERLAN
Het Jouster kerkhof13
Ronald van der Molen
Vorig jaar deed ik melding van de vondst van een mogelijk veertiende-eeuwse
munt aan het Douwe Egbertsplein te Joure. Ook dit jaar is er nieuws van deze
locatie, want op mijn verzoek determineerde het Koninklijk Penningkabinet
een alhier gevonden rekenpenning. Tevens ga ik dieper in op het archeologisch onderzoek van 1991, waarbij ik de resultaten daarvan in een breder
kader plaats.
In het voorjaar van 1991 begon de gemeente Skarsterlân met de herinrichting van het Douwe Egbertsplein. Tijdens deze herinrichting moest er een
weg verplaatst worden en werd er een nieuw gebouw opgetrokken. De werkzaamheden vonden plaats op een locatie waar ooit een begraafplaats gelegen
was en waar het oudste kerkje van Joure gestaan moet hebben. De graafwerk zaamheden werden archeologische begeleid, in de hoop meer over dit kerkje
en de ontstaansgeschiedenis van Joure aan de weet te komen. Het archeologische onderzoek werd gecoördineerd door het Argeologysk Wurkferbân van de
Fryske Akademy.
Al vrij snel na het verwijderen van de klinkers van een parkeerterrein werden de eerste menselijke botten gevonden. Deze botten lagen niet meer in
situ. Dit was geen verrassing, aangezien de locatie nadat het kerkhof in
onbruik geraakt was, andere functies verwierf. Zo verrees er een school. Na de
sloop van deze school in 1970 zijn door een heemkundig werkverband waarnemingen verricht. Er zijn toen enkele grafstenen gevonden. Helaas is er geen
gedetailleerd verslag van deze waarnemingen, zodat we het moeten doen met
een krantenartikel uit de Jouster Courant.14
Toen in 1991 werd begonnen met het graven van de riolering, werd er
opnieuw botmateriaal gevonden. Hier en daar staken concentraties botten uit
het profiel. Het betrof hier evenmin graven die nog in situ lagen, maar menselijke resten die in 1873, voor de bouw van de school, een meter dieper herbegraven' zijn. Naast veel botmateriaal werden er ook enkele tientallen ijzeren
handvatten van doodskisten aangetroffen. Het profiel bestond uit een dikke
laag zwarte grond gelegen op een laag geel zand en, nog dieper, keileem.
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Tijdens het onderzoek werden enkele munten en rekenpenningen gevonden. Eén van deze rekenpenningen is door het Koninklijk Penningkabinet
herkend als een anonieme Neurenbergse rekenpenning uit de periode 14901550. Op de voorzijde is een Venus met bloem en op de achterzijde is een
pseudo wapenschild te zien. Behalve deze zijn er rekenpenningen uit 15751600 (ook uit Neurenberg), 1575-1610 en 1575-1650 gevonden. De gevonden
rekenpenningen hebben geen relatie met het kerkje maar zijn vermoedelijk
afkomstig van de koemarkt, die in 1697 op last van grietman Vegelin in oostelijke richting verplaatst werd. Ook een lakenlood uit de periode 1550-1625 is vermoedelijk afkomstig van de koemarkt. De mogelijk veertiende-eeuwse groot,
waarvan ik vorig jaar melding maakte, heeft geen relatie met de koemarkt
omdat deze munt op het achterste gedeelte van het kerkhof gevonden is.
Het kerkje bestond reeds voor 1515, aangezien de kerk toen een venster
cadeau heeft gekregen van de hertog van Saksen, die van 1498 tot 1515 aan
het bewind was. Verder weten we dat het gebouw van steen was, want toen
het in 1589 afgebroken werd, werden de stenen hergebruikt bij de bouw van
een nieuwe waag en een nieuw rechthuis. De kerk werd overigens gesloopt,
omdat het in het schootsveld van de schans lag, die in genoemd jaar aangelegd werd. De kerk is toen verplaatst naar de plaats van de tegenwoordige
Nederlandse Hervormde kerk, het kerkhof bleef op de oude locatie en in
gebruik.
Het is goed mogelijk dat het kerkje uit de late middeleeuwen stamt. Niet
alleen de op het kerkhof gevonden groot kan hierop duiden, ook de archeologische gegevens uit de directe omgeving rond de kerk geven aan dat er hier
tenminste al in de vijftiende eeuw volop leven was. Zo zijn in 1989 sporen van
een stins bij Heremastate gedocumenteerd en zijn er kloostermoppen gevonden aan de Groene Dijk en onder het pand Midstraat 10. Het gaat hier waarschijnlijk om hergebruikt materiaal. Belangrijker is dan ook dat in de omgeving van laatstgenoemd pand in 1961 enkele fragmenten van veertiende- en
vijftiende-eeuws aardewerk zijn gevonden. Aan de groene Dijk is een vijftiende-eeuws bodemfragment gevonden. Verder is een in 1994 aan de Kruisstraat
gevonden dover uit de vijftiende eeuw van belang en zijn in diverse bouwputten aan de Midstraat scherven van laat-middeleeuws aardewerk gevonden.
In 1991 zijn van het kerkje geen sporen aangetroffen. Het kan natuurlijk
zijn dat de kerk tot op de laatste baksteen toe opgeruimd is, maar zelfs in een
dergelijk geval blijft altijd een spoor achter in de vorm van kleine baksteenfragmenten en mortel. Het onderzoek in Akmarijp, waarover vorig jaar
bericht is, bewijst dit. In 1991 bleek echter de grond wat betreft bouwmateriaal onwaarschijnlijk 'schoon'. Het is daarom heel goed mogelijk dat de restanten van de kerk op een andere plek liggen dan in 1991 onderzocht. Ik durf de
veronderstelling dan ook aan dat de funderingen van de kerk nog geheel of
gedeeltelijk onder de voormalige parkwachterswoning liggen. Het zou verstandig zijn om nu al afspraken te maken met betrekking tot archeologisch
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onderzoek voor het geval de parkwachterswoning ooit gesloopt mocht worden. Ook de directe omgeving van het nog aanwezige deel van de voormalige
kerkhofsloot lijkt mij archeologisch nog interessant.
Een laat-middeleeuwse waterput in Broek-Noord
Ronald van der Molen
In 1991 werden bij het graven van een tuinvijver enkele scherven en een stuk
natuursteen gevonden. Afgelopen jaar is dit materiaal beschreven. In de
waterput zijn enkele kogelpotscherven, een steengoedscherf (met radstempelversiering uit Langerwehe) en een fragment van een maalsteen gevonden.
Het aardewerk dateert uit de veertiende eeuw. De vindplaats maakt deel uit
van een nederzettingsas met lintbebouwing in het Friese veengebied. BroekNoord is daarbij het eindpunt van een verkavelingsblok met opstrekkende
verkaveling. Het beginpunt zou een voormalig veenriviertje kunnen zijn (dit
is echter nog punt van onderzoek). De vondst toont aan dat er in Broek nog
sporen uit de middeleeuwen te vinden zijn en dus dat de bodem van Broek
ons meer vertellen kan over de middeleeuwse veenontginningen.
Een muur bij de Nederlands Hervormde kerk van Sint Nicolaasga
Froukje Veenman
Op 25 maart 2000 werd nabij de entree van de hervormde kerk te St. Nicolaasga (1721) het bestaande toegangspad ontgraven om plaats te maken voor een
klinkerpad. Hierbij kwamen archeologische resten aan het licht, die door J.
Kuijper te Sint Nicolaasga gedocumenteerd werden. Op slechts enkele decimeters onder het oppervlak werd een muur gevonden, die bestond uit tenminste drie lagen kloostermoppen. De muur ligt net buiten de bestaande
westwand van de kerk, gerekend vanaf de ingang naar het noorden. Meer
noordelijk, in dezelfde lijn, maar net buiten het verlengde van de noordmuur,
zijn nog enkele gedeelten van de muur gevonden. Bij het uitgraven zijn verder
een losse tufsteen, een oude geglazuurde plavuis en brokstukken van leien
gevonden.
SMALLINGERLAND
Vol-middeleeuwse scherven uit De Veenhoop
Evert Kramer
In de maand juni van dit verslagjaar vond Cor de Vries aardewerkscherven op
de plaats van een oud petgat achter in het weiland van zijn vader, noordelijk
van de Drachtster Heawei 29 (coördinaten 194.08/568.16). De vondst werd
gedaan bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de recreatievaart in dit
gebied. De scherven zijn van kogelpotten en delen van Pingsdorfkruiken uit
omstreeks 1000-1100, waarvan een tiental representatieve fragmenten is
overgedragen aan het archeologisch depot in Nuis.

Wumkes.nl

ARCHEOLOGISCHE KRONIEK VAN FRIESLAND OVER 2000

145

SNEEK
Een twaalfde-eeuwse nederzetting in Duinterpen
G.H. Hofstra en K.E. Hofstra-Korevaar
In de zomer van 2000 werd het tuincentrum in de wijk Duinterpen aan de
Oostzijde van Sneek uitgebreid. Hiervoor werd een deel van het naast gelegen
perceel geëgaliseerd en bouwrijp gemaakt. In dit perceel is een grote tot in de
twintigste eeuw bewoonde terp zichtbaar, die zelf niet werd geëgaliseerd of
bebouwd. De schrijvers van dit verslag vonden in de bouwput een aantal sporen. Het ging hierbij vooral om resten uit de achttiende en negentiende eeuw,
waaronder een vloer van Friese geeltjes met een aantal muurresten. Op de
plaats van het nieuw aangelegde parkeerterrein werd op ongeveer 20 centimeter onder het maaiveld een kleipakket zichtbaar, blauw grijs van kleur met
veel ijzeroxidatie. De laag bleek sterk verstoord. Verspreid over het oppervlak
werden een aantal kogelpot- en Pingsdorfscherven gevonden. Duidelijk
zichtbaar was de donkere verkleuring van een ingegraven kuil; deze was
ongeveer 50 bij 50 centimeter groot en 40 centimeter diep. De onderkant
werd gevormd door een mestlaag, de bovenkant bestond uit een dun zwart
laagje. Dit alles werd afgedekt door een drie centimeter dikke kleilaag. De vulling van de kuil bestond uit een groot aantal scherven en botten: 346 kogelpotscherven van tenminste 17 verschillende potten, drie Pingsdorfscherven,
een Paffrathscherf, twee Proto Steengoedscherven en vier runderbotten. Het
lijkt aannemelijk dat hier in het begin van de twaalfde eeuw een kleine huisof ontginningsterp heeft gelegen, die waarschijnlijk een voorganger is van de
nu nog zichtbare terp. De toenmalige bewoners hadden nog te maken met de
invloed van de Middelzee, gezien het feit dat op de kuilvulling klei is afgezet.
Een terp uit de Uzertijd en Romeinse tijd in De Loten
G.H. Hofstra en K.E. Hofstra-Korevaar
De Loten zijn gelegen ten noorden van Sneek en ten zuiden van de Noordelijke Rondweg. Dit gebied stond in de Middeleeuwen onder directe invloed van
de Middelzee. Bij de aanleg (in 1993) van een minirotonde in de Noordelijke
rondweg, is door de schrijvers van deze bijdrage een nederzetting gevonden.
Deze dateerde uit de periode Midden Ijzertijd-Romeinse tijd. In de loop van
2000 werd het gebied bouwrijp gemaakt en werden een aantal grote waterpartijen aangelegd. Op enkele plaatsen in de stort vonden we scherven van
terpaardewerk. In de steilkant van een van de toekomstige waterpartijen
waren nederzettingssporen zichtbaar. De volgende opbouw werd vastgesteld:
0-22cm: bouwvoor; 22-75cm: kleipakket, die het veen afdekt, afgezet door de
Middelzee; 75-79cm: inspoelingslaag; 79-92cm: grijszwarte niet homogene
laag, met hier en daar lichte zanderige verkleuringen. In het onderste deel van
deze laag bevond zich scherfmateriaal; 92-94cm: lichtbruin, oker tot licht
grijs gekleurd laagje, kleiig.met zand. Ook dit laagje bevatte scherven; 94-
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102cm: homogene zwarte humus; 102-107cm: bruine homogene grond:
107cm e.v.: bruin veenpakket. Op sommige plaatsen is de bovenkant van dit
pakket sterk ingedrukt en zeer hard. Het vondstmateriaal bestond vooral uit
streepband-, gefacetteerd en kartelrandaardewerk. Daarnaast werden miniatuurtjes, spinsteentjes, maal-slijpstenen en dierlijke botten aangetroffen. De
datering van de vondsten liggen rond de 400/350 voor Christus tot 250/300 na
Christus. Helaas is de terp bijna in zijn geheel afgegraven tijdens het bouwrijp
maken van het terrein.
Nieuwe gegevens over de vroeg-middeleeuwse veenontginning in Tinga
Gilles de Langen, Marcel Niekus en Peter Vos
In 1999 werden in een bouwput te Tinga enkele waterputten bemonsterd en
werd het profiel van een kleine terp gedocumenteerd. Het bleek te gaan om
sporen van een in oorsprong vroeg-middeleeuwse ontginningsnederzetting.
Hierover is reeds in de voorgaande kroniek bericht. De uitwerking van de verkenning nadert zijn voltooiing.15 Het geologische rapport is reeds gereed.16
Gebleken is dat de ondergrond bestaat uit een enkele meters dik pakket Hollandveen. De bovenkant van dit (riet)veen is 14C-gedateerd op 1660 ± 20 BP
(GrN-26011). Dit geeft aan dat de veengroei in de omgeving van Sneek-Tinga
tot ongeveer 400 AD plaatsvond. Op dit veenpakket bevindt zich een laagje
sterk humeuze klei. Na de vorming van deze Tinga-klei' vormde zich
opnieuw een dun laagje rietveen, het 'Tinga-veen'. Dit donkerbruine, deels
geoxideerde veenlaagje dateert ongeveer uit het midden van de zesde eeuw
na Christus (GrN-26010: 1560 ± 20 BP).
Deze stratigrafie bleek alleen aan de oostkant van het profiel aanwezig te
zijn. Elders in het profiel lagen de ophogingslagen veelal direct op het Hollandveen, en waren zowel de Tinga-klei als het Tinga-veen vergraven. Vooral
in het westelijke deel van profiel werden in de top van het Hollandveen spitsporen aangetroffen. Een deel van de vergraven Tinga-klei en -veen werd in
de nederzettingskern als ophogingsplaggen teruggevonden. De middeleeuwse bewoners van Tinga hebben ook gebruik gemaakt van kwelderplaggen, die
bestaan uit kleiig materiaal met kronkelige zandlaagjes. Dit materiaal is
lokaal niet voorhanden en moet dus van elders zijn aangevoerd.
Halverwege het profiel waren enkele lagen grijze klei zichtbaar. Deze klei
heeft mogelijk gediend als grondverbetering of vloerniveau. Hierop bevond
zich een oranjegele laag verbrande klei met as, houtskool en gecalcineerd
botmateriaal. Het betreft zeer waarschijnlijk een haardplaats. Het geheel
bleek afgedekt met een pakket blauwgrijze mariene klei die grotendeels voor
de bedijking van het gebied in de tiende/ elfde eeuw moet zijn afgezet. Ook in
deze bovenste kleilaag waren forse schopsteken zichtbaar. Tijdens het spitten
moet een deel van de oudere bewoning zijn verstoord. Het is duidelijk dat de
vroegmiddeleeuwse nederzetting is afgetopt. Boven op het terplichaam ligt
een pakket blauwgrijze klei, afgezet in de latere Middeleeuwen. Ook in deze
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laag waren schopsteken zichtbaar. Deze reikten tot in het terplichaam en
behoren tot een jongere ontginningsfase tijdens welke een deel van het terplichaam is afgetopt en een westelijk deel ervan zelfs volledig is verdwenen.
Gezien de datering van de top van het Tinga-veen kan de vroegste bewoning niet ouder zijn dan het midden van de zesde eeuw na Christus. Rest nog
de vraag hoeveel tijd er precies is verstreken tussen de vorming van het Tingaveen en de vroegste bewoning. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn
verschillende houtmonsters ter datering ingeleverd bij het Centrum voor Isotopen Onderzoek te Groningen. De oudste dateringen, waarvan twee aan een
houten balkje uit het onderste deel van het profiel, vallen tussen circa 550 en
650 AD. Twee andere dateringen, aan vondsten uit de haard en uit een van de
waterputten, vallen ruwweg tussen 650 en 800 AD. De jongste twee dateringen vallen ruwweg tussen 750 en 1025 AD. Volgens drs. J.N. Lanting van het
Groninger Instituut voor Archeologie (mondelinge mededeling) houden deze
ruime dateringen verband met een plateau in de ijkingscurve. Aan de hand
van de oudste dateringen zou geconcludeerd kunnen worden dat de eerste
bewoning vrij snel na of zelfs tijdens vorming van het Tinga-veen, dus circa
600 AD of zelfs al in de zesde eeuw, is begonnen. De meeste dateringen zijn
echter verricht aan fragmenten van houten balkjes. De balkjes kunnen van
elders zijn aangevoerd en te Tinga zijn hergebruikt. Hierom en ook gezien de
datering op een graankorrel uit de haard die tussen circa 650 en 800 geplaatst
kan worden, lijkt het meer verantwoord om het begin van de bewoning een
eeuw later, tussen circa 650 en 750 AD, te plaatsen. Hieruit zou volgen dat de
bewoning van Tinga ruim een eeuw na de vorming van het Tinga-veen
begonnen is, een marge die op zichzelf niet vreemd is. Ten minste één van de
waterputten heeft eveneens een vroege datering opgeleverd, maar ook deze
datering is op een balkje gedaan. Twee andere waterputten zijn duidelijk later,
maar een nauwkeuriger datering dan laatste kwart achtste tot eerste kwart
elfde eeuw is op basis van de 14C-dateringen niet mogelijk.
De aardewerkvondsten kunnen deze start rond 700 AD helaas niet bevestigen. In totaal zijn 212 aardewerkscherven aangetroffen, grotendeels in de
waterputten. Het profiel heeft maar weinig scherven prijsgegeven. Het betreft
grotendeels lokaal vervaardigd kogelpotaardewerk. Het vroegste aardewerk
dateert uit de periode tussen circa 850 en 1000 AD. Het betreft randfragmenten met een eenvoudige vorm en een grove steengruismagering. Slechts
enkele scherven zijn mogelijk iets vroeger Qnegende-eeuws). Jonger zijn de
randfragmenten met een lichte 'dekselgleuf', een facet en/of een sterk verdikte rand. Een aantal van de scherven, die in de elfde eeuw te dateren zijn, hebben een grove magering. Het jongste aardewerk stamt uit de twaalfde en dertiende eeuw. Het is grijs en hard gebakken en heeft een magering van fijn
zand. Op drie scherven is de typische bezemstreekdecoratie te herkennen. Er
zijn slechts vier scherven importmateriaal aangetroffen, minder dan 2% van
het totaal aantal scherven. Het jongste en tevens grootste fragment is dikwan-
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dig en hard gebakken. Het gaat om een wandfragment van een reliëfbandamfoor. Gezien de dikte aan de onderzijde van de scherf, is dit fragment te
dateren in de tiende of elfde eeuw na Christus. De enige scherf met decoratie
is een wandfragment van Badorfaardewerk dat een radstempelversiering
draagt. Deze scherf is te dateren in de late negende of tiende eeuw. De twee
resterende scherven zijn slechts grofweg te dateren in de Karolingische tijd.
Dat het aardewerk een start rond 700 AD niet kan onderbouwen, houdt
zonder twijfel verband met het geringe aantal scherven uit met name het profiel. Achtste-eeuwse bewoning te Tinga kan door de scherven in ieder geval
niet worden tegengesproken. Het is overigens niet met zekerheid uit te sluiten
dat Tinga toch, ondanks onze vermoedens, al voor 700 AD bewoond was.
Immers, het is theoretisch mogelijk dat het oudste hout wel degelijk in Tinga
zelf voor het eerst is gebruikt en dus niet als oud hout door de eerste bewoners is meegebracht. Er is een indicatie dat nader onderzoek raadzaam is. Tijdens het schaven van het profiel kwam uit het ophogingspakket in de kern
van de nederzetting namelijk een blauwe glazen zogeheten meloenkraal
tevoorschijn. In Wijnaldum zijn twee exemplaren van dit type kraal gevonden, die volgens Sablerolles tussen 450 en 650 AD gedateerd moeten worden.17 De problematiek omtrent de start van Tinga kan mogelijk opgelost worden aan de hand van enkele aanvullende MC-dateringen aan hout en/of
dierlijk botmateriaal. Eventueel komen ook de menselijke resten hiervoor in
aanmerking, aangezien het zeer goed mogelijk is dat de menselijke resten die
in een Karolingische put werden aangetroffen, afkomstig zijn van een nog
ouder, vergraven graf.
Op grond van de macroresten uit de putten is het mogelijk om het landschap te reconstrueren. Slechts 2% van de planten heeft voor hun groei droge
omstandigheden nodig. Het merendeel van de aangetroffen soorten heeft
een voorkeur voor voedselrijke tot zeer voedselrijke bodems. Een paar procent van de soorten heeft voedselarme omstandigheden nodig. Het merendeel van de aangetroffen soorten komt voor in zout of brak water of verdraagt
zoute en brakke omstandigheden. 28% heeft behoefte aan zoete omstandigheden. Aan de hand van deze gegevens kunnen we stellen dat de nederzetting
heeft gelegen in een vochtig, open terrein dat onder invloed stond van zout
water en dat voedselrijk was.
In de haard zijn veel resten van cultuurgewassen zoals gerst, tarwe en duiveboon aangetroffen. De akkeronkruiden ontbraken. Wel zijn resten van ruigtekruiden, pionierplanten, zoutplanten, waterplanten en graslandplanten
gedetermineerd. Van zilte rus {Juncus gerardî) zijn zelfs veel verkoolde zaaddozen gevonden. Bij de cultuurgewassen overheerst gerst [Hordeum vulgaré),
waarvan zowel graankorrels als dorsresten zijn aangetroffen. Dorsresten van
granen, zoals aarspilfragmenten en aartjesbases, duiden erop dat men de
gewassen bij de site heeft gedorst. Dit heeft voor de verschillende graansoorten echter een verschillende betekenis. Gerst wordt beschouwd als vrijdor-
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send graan. Dit betekent dat het over het algemeen (direct) na de oogst wordt
gedorst. De aangetroffen dorsresten van gerst zouden dus kunnen wijzen op
verbouw in de omgeving. Aangezien gerst enige zouttolerantie heeft, mogen
we aannemen dat de gerst in de omgeving van Tinga is verbouwd. De duiveboon (Viciafabavai. minor) is een tuinbouwgewas dat ook enige zouttolerantie heeft. Deze bonen kunnen dus eveneens goed in de omgeving van Tinga
geteeld zijn. Tarwe daarentegen verdraagt geen zout. Algemeen wordt aangenomen dat men de emmertarwe {Triticum dicoccum), een bedekte tarwesoort, in de aren opsloeg en het graan pas bij het bereiden van de maaltijd van
kaf en aartjes ontdeed. De aanwezigheid van deze dorsresten hoeft dus niet in
te houden dat emmertarwe in de nabijheid van de nederzetting is verbouwd.
Aangezien stro en/of kafnaalden van emmertarwe niet zijn aangetroffen en
de omgeving van Tinga brak was, mogen we aannemen dat de tarwe is geïmporteerd. De vondsten wijzen er overigens op dat in de haard geen hout, maar
voornamelijk stro en/of mest is verbrand.
Opvallend is de relatief grote hoeveelheid bewerkt hout. Er is zowel voor
bouw- en constructiehout (balken, pinnen, afvalstukken) aangetroffen, als
hout dat voor andere doeleinden is aangewend. Van de gevonden houtsoorten bepalen es {Fraxinus excelsior) en eik {Quercus) het beeld. Het eikenhout
is alleen voor constructieve doeleinden gebruikt. Het essenhout is zowel voor
bouwkundige doeleinden als voor sier- en vaatwerk gebruikt. Van de overige
soorten zijn hazelaar [Corylus avelland) en els (Alnus glutinosalincana)
gebruikt voor constructiewerk, terwijl elzenhout ook voor vaatwerk gebruikt
is. De fijnspar {Picea abies) is alleen als afvalhout terug gevonden. Het betreft
een voor fijnspar vroege vondst (negende-tiende eeuw). De aangetroffen els
en hazelaar kunnen goed in de omgeving van Tinga gegroeid hebben. De eik
heeft een voorkeur voor een goed doorluchte grond. De es geeft de voorkeur
aan een drogere, goed doorluchte standplaats, op voedselrijke grond. De es
en eik zijn vanwege deze voorkeur mogelijk van de wat hogere gronden
afkomstig. Het stuk fijnspar is zeker geïmporteerd vanuit Duitsland. Onder de
vondsten bevinden zich twee unieke, zeer fraai bewerkte planken van essenhout (afbeelding 8). De fragmenten konden tijdens de conservatie tot twee
planken worden samengesteld. De planken zijn ca. 50 cm lang, 13 cm breed
en 4 mm dik. De met kerven versierde planken dateren uit de vroege middeleeuwen.
Het onderzoek te Tinga is van betekenis voor onze kennis van de vroege
veenontginningen in Friesland en de landschappelijke veranderingen die
met deze ontginningen verband houden. Bekend is dat de veenrandgebieden
tussen circa 250 voor en 250 na Christus op vrij grote schaal kunstmatig werden ontwaterd en ontgonnen. Door deze grootschalige ingrepen in het landschap werd de natuurlijke balans verstoord en daalde de bodem aanzienlijk.
Mede hierdoor kreeg de zee aan het einde van de Midden Romeinse Tijd (ca.
250-350 na Christus) weer meer greep op het landschap. De Middelzee ont-
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stond of werd vergroot en in het achterland van het kweldergebied werd een
nieuwe kleilaag afgezet. Deze kleilaag is ook te Tinga aangetroffen, waar deze
rond 400 AD gevormd is. Te Tinga is deze kleilaag dun en lijken de veranderingen een beperkt karakter te hebben gehad. Al snel kon het rietveen zich herstellen, wat rond 530 AD heeft geleid tot de ontwikkeling van het laagje Tingaveen. Een en ander duidt erop dat de Middelzee in deze tijd in de omgeving
van Tinga nog geen grote invloed had. Pas na de vroeg-middeleeuwse ontginningen veranderde dat, toen de Middelzee zich andermaal uitbreidde en de
zee ook in de omgeving van Tinga een dikke kleilaag afzette.

8. Het bewerkte essenhout uit Tinga. Afbeelding ARC.

TERSCHELLING

Romeinse bronzen emmer opgevist
Evert Kramer
Oud-directeur Albert Flonk van 't Behouden Huys deed naar aanleiding van
zijn bezoek aan de expositie 'Koningen van de Noordzee' een interessante
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ontdekking. Bij het zien van een bronzen zogenaamde Hemmoor emmer uit
de Romeinse tijd herinnerde hij zich een soortgelijke vondst die in 1982 aan
het West-Terschellinger museum was geschonken (afbeelding 9). De sterk
beschadigde emmer was jaren eerder in het Stortemelk opgevist door de
HD55 en destijds als een minder oude en sterk beschadigde duikvondst opgeborgen. De nieuwe directeur, Gerald de Weerd, heeft de emmer inmiddels
laten determineren. De emmer bleek authentiek Romeins. Dergelijke
emmers van bronsblik komen tot in Denemarken en noordelijker voor. De
Germanen waren zeer onder de indruk van de goudglans, materiaalsoort en
vorm. In Friesland kennen we een veel minder complete tegenhanger uit de
terp Bilgaard (alleen de rand, het hengsel en de voet zijn nog bewaard). De
hoogte van het Terschellinger exemplaar is ca. 23 cm.

9. Romeinse emmer uit het
Stortemelk (voor restauratie).
Foto Het Behouden Huys.

TYTSJERKSTERADIEL

Mesolithische vindplaatsen nabij Jistrum
Meindert Ley
Nabij Jistrum werd een geploegde akker nagelopen waarbij een aantal vuurstenen artefacten geraapt werden. De vindplaats is van Mesolithische ouderdom en is door ondergetekende in voorgaande jaren regelmatig bezocht. Per
bezoek werden gemiddeld honderd artefacten gevonden, waarvan circa vier
procent werktuig genoemd kan worden. Naast deze vindplaats zijn in de
omgeving nog vier andere aanwezig. Deze vindplaatsen, waarop eerder maïs
werd verbouwd, liggen nu weer onder gras.
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Boerderijonderzoek in Sumar
Klaas R. Hens tra
Op uitnodiging van Margriet Bouma en Bauke van der Meer hebben leden
van WAS'94 een kijkje genomen in de kop-romp boerderij aan de Achterweg 7
te Sumar. Op het erf van deze boerderij werd eerder een middeleeuwse, uit
kloostermoppen opgemetselde put ontdekt, zoals reeds eerder vermeld in de
archeologische kroniek van 1998. Op het erf werden opnieuw kloostermoppen gevonden. In de boerderij - daterend uit 1864 - werd een waterkelder
aangetroffen met een inhoud van circa zes kubieke meter. Het metselwerk
bestond uit fraaie bogen. Tevens bevat de boerderij een houten schouw
(helaas zonder schilderstuk) en vele negentiende-eeuwse paneeldeuren. De
vondsten - zowel binnen als buiten de boerderij - wijzen er op dat op deze
plek oudere bewoning aanwezig is geweest.
Een achttiende-eeuwse boerderij in Burgum
Klaas R. Henstra
In de achttiende eeuw werd aan de Hillamaweg te Burgum een nieuwe boerderij gebouwd (nu Hillamaweg 9 en bewoond door Andries de Boer). De
woning was vrij breed en tevens ondiep. Achter de woning is in de achttiende
eeuw een pompput aangelegd. De huidige woning (gebouwd in 1950) werd
onlangs afgebroken ten behoeve van nieuwbouw. Bij de afbraak kwam de
genoemde put weer te voorschijn. De put bleek te zijn gefundeerd op houten
palen. Het metselwerk bestond uit taps toelopende gele putstenen met een
lengte van 20,5 cm en een dikte van 5,0 cm. De houten pomp was voor het
grootste deel nog aanwezig. Aan de oostzijde van het perceel bevond zich eertijds een sloot waaruit nu veel majolica-aardewerk kon worden geborgen. Op
grond van de vondsten kan worden geconcludeerd dat op deze plek ooit redelijk welgestelde families hebben gewoond.
Een grachtrestant van het voormalige Burgumer Berchklooster
Klaas R. Henstra
Door medewerkers van RAAP is op verzoek van WAS'94 booronderzoek uitgevoerd in en nabij een grachtrestant van het eerdere Berchklooster te Burgum.
Deze sloot ligt tussen de Kloosterlaan en de voormalige openbare MAVO te
Burgum. Aangezien er ter plaatse een garage zou worden gebouwd, leek
onderzoek gewenst. Er zijn zes boringen gezet, waarbij bleek dat de huidige
sloot samenvalt met een op dieper niveau gelegen voorganger. 'De grachtingraving is duidelijk te volgen aan de hand van het verloop van het keileem (...)
De kloostergracht is grotendeels gedempt met een pakket dat voornamelijk
bestaat uit donkerbruin, humeus zand met enkele spikkels puin'. Bijzonder
was een dunne humeuze kleilaag van 30-50 cm dikte. Peter Asmussen (RAAP)
schrijft: 'Het is onduidelijk of deze laag in relatie tot de voormalige kloostergracht staat'. Voorts wordt gesteld dat de bouw van de garage niet leidt tot ver-
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lies van waardevolle archeologische informatie. De werkgroep zal - in overleg
met de eigenaar - bij de bouw waarnemingen verrichten. RAAP constateert
namelijk dat er lagen aanwezig zijn waarin mogelijk archeologisch materiaal
(bewoningsafval) kan worden aangetroffen. N.B. Onderzoek in 2001 toonde
aan dat er helaas nauwelijks sporen of vondsten resteren.
Een put op de kloosterterp van Bartlehiem
Klaas R. Henstra
In de zomer van 2000 werd in de zuidelijke boerderij op de terp van Bartlehiem (eerder stond hier het klooster Bethlehem) door de bewoner (Klaas
Tacoma) een put ontdekt, toen een paard hier door de vloer zakte. Aangezien
het perceel eerder kloosterterrein was, was de verwachting hoog gespannen.
De put bleek te bestaan uit tapstoelopende rode putsteentjes met een lengte
van 17,0 cm. De opbouw van de put was in drie stappen verjongd. De diepte
was minimaal 345 cm. Mogelijk is er sprake van een wel. Gezien de bouw en
de vondsten kan de put in de achttiende eeuw worden gedateerd en is er derhalve geen sprake van een relatie met het eerdere klooster. Wel kan worden
geconstateerd dat de put dwars door de terp gegraven was. Wateroverlast verhinderde nauwkeuriger waarnemingen. Een bikkeltje (gevonden buiten de
putmantel) kan dateren uit de Romeinse tijd dan wel uit de Middeleeuwen.
Middeleeuws Sumar
Klaas R. Henstra
Bij archeologisch onderzoek in 1994 (Rondweg I) werden in Sumar middeleeuwse bewoningssporen vastgesteld.18 Deze sporen waren voornamelijk
laat-middeleeuws. In het aansluitende gebied ten noorden van de plek kunnen vol-middeleeuwse ontginningssporen worden verwacht, aangezien dit
zich dichter bij de eerdere waterloop (de Ee) bevindt, vanwaar uit de middeleeuwse ontginning heeft plaatsgevonden. In dit gebied is door de gemeente
Tytsjerksteradiel een depot gepland. Visuele inspectie toonde aan dat ook
hier bolpotaardewerk aanwezig was. In 2001 zal op dit terrein (Rondweg II)
archeologisch onderzoek worden uitgevoerd door het ARC te Groningen. In
de volgende archeologische kroniek zal hierover worden gerapporteerd.
Bodemsporen in Burgum-west
Klaas R. Henstra
In het uitbreidingsplan Burgum-west zijn enkele interessante bodemsporen
aangetroffen. In het zuidwestelijk deel van deze dorpsuitbreiding ligt een
esdek dat hier en daar een dikte van 110-120 cm heeft. Mogelijk vormt dit
esdek een onderdeel van het oudste - meest oostelijke - middeleeuwse Hurdegaryp. Hierover is in de vorige kroniek bericht. Pal ten westen van de huidige sporthal bevonden zich op 80 cm onder het huidige maaiveld - in een
cunet - de sporen van twee cirkels. De diameter van een volledige cirkel

Wumkes.nl

JURJEN BOS EN GILLES DE LANGEN (RED.)

154

bedroeg 525 cm en een onvolledige cirkel was enkele meters groter. De breedte van de cirkelaftekening bedroeg vrijwel steeds 40 cm. Helaas zijn de sporen
bij verdere werkzaamheden verloren gegaan. Nader onderzoek door het ARC
te Groningen leverde helaas geen resultaat meer op. Aangezien er geen aardewerk of andere archeologica werden gevonden, is een datering van de cirkels
vrijwel uitgesloten.
Een verploegd steentijdgraf bij Eastermar
Klaas R. Henstra
Kortgeleden vond Pieter de Jong bij Eastermar, op het Wytfean, een fraaie
neolitische spits. Deze driehoekige pijlspits heeft aan beide zijden een oppervlakte-retouche. Op het perceel werd eerder een hamerbijl (strijdhamer)
gevonden, daterend rond 2500 jaar voor Christus. Het vermoeden bestond
dat deze bijl oorspronkelijk als grafgift bedoeld was. Het voorwerp vertoont
geen enkele beschadiging. Zou het inderdaad om een grafgift gaan, dan past
deze pijlspits daar goed bij. Wat nog ontbreekt zijn scherven van neolitisch
aardewerk en eventueel een vuurstenen mes. Nader onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat er op het betrokken perceel nauwelijks archeologisch
materiaal voorhanden is. De enige aanvullende vondst betreft een (gebroken)
vuurstenen kling. Daarmee lijkt het beeld van een verploegd graf uit de Late
Steentijd te worden bevestigd.
Een alchemistenpenning uit Bartlehiem
Klaas R. Henstra
Niet alleen archeologen doen soms verrassende vondsten. Ook eierzoekers
kan dit overkomen. Dit voorjaar vond Abel de Boer uit Oentsjerk op een perceel bouwland vlak bij de Kloosterterp van Bartlehiem een grote loden penning. Dit voorwerp is inmiddels door Bouke van der Veen van het Koninklijk
Penningkabinet te Leiden gedetermineerd als een alchemistenpenning. Deze
penning dateert uit de zeventiende eeuw. Op de voorzijde zien we twee alchemisten aan het werk (proberen zij lood in goud te veranderen?); op de keerzijde staan tekens van de planeten. Al met al een bijzondere vondst.
WESTSTELLINGWERF
Een gouden munt uit de omgeving van Sonnega
Johan Koning
Op een omgeploegde akker onder Sonnega werd door Sjoerd Hoogenkamp
uit Wolvega een gouden munt gedetecteerd. Het gaat hier om een munt van
Karel III, 1483/1497, Ecu dor au soleü met de teksten KAROLUS.DEI.GRA.FRANCOR.REX en aan de keerzijde XPS.VINCIT.XPS. REGNAT.XPS.IMPERAT.
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WUNSERADIEL
Een christelijke fibula uit Arum
Johan Koning
Nabij Arum werd door Anne de Boer uit Sneek met behulp van de metaaldetector een bijzondere bronzen schijffibula gevonden (afbeelding 10). Deze
ronde schijffibula, waarop waarschijnlijk Christus afgebeeld staat, heeft een
diameter van 22 millimeter. Gezien de bijvondsten (twee kleine Friese penningen) en het niet voorkomen van email op de fibula is hij gedateerd op
1000-1200. Van deze 'majestas Domini'-fîbula en andere exemplaren verscheen een uitvoerige beschrijving van de hand van Jan Zijlstra in het Detectormagazine.19
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10. De christelijke fibula uit Arum.
Scan De Detector Amateur.

Een gouden muntring uit Parrega
Evert Kramer
Op 10 april 2000 liet de heer B.J. Knol van 'Moneburen' bij Parrega een gouden
vingerring determineren (afbeelding 11). Het bleek te gaan om een vroegmiddeleeuwse gouden muntring. Knol deed de vondst toen hij in een van z'n
weilanden (160.92/559.65, driekwart km ten zuid-oost-oosten van de Angterp) iets zag glinsteren. Inspectie van een l:25.000-kaart laat zien dat de ring
gevonden is op de rand van een depressie (0.7 minus NAP). Deze depressie en
de omringende radiaire kavelstructuur duiden op een voormalige inmiddels
diep afgegraven terp. Knol bevestigt de terpafgraving en heeft weet van middeleeuwse vondsten. Hij weet zich echter ook te herinneren dat er voor het
opvullen van sloten grond is aangevoerd die afkomstig is uit de binnenstad
van Bolsward, om precies te zijn van de zogenaamde zuidterp. Knol is er zeker
van dat hij de ring uit de opgebrachte grond heeft opgeraapt.
De munt is een gouden solidus, waarschijnlijk te Constantinopel geslagen
tussen 613-641 AD. De voorzijde van de erg gesleten munt vertoont de aanziende borstbeelden van keizer Heraclius en medekeizer Heraclius Constantinus. Opvallend zijn vier met zeer fijne punt aangebrachte kruisjes aan deze
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voorzijde. Op de keerzijde staat een kruis op vier treden. Deze voorstelling is
vooral in de zevende eeuw gangbaar geweest. De solidus is gevat in een oorspronkelijk fijngekartelde 1 mm dikke ring van goud. De buitendiameter van
de munt met vatting bedraagt 22 mm. Dit geheel is gesoldeerd op de ring, of
beter gezegd op de twee uiteinden daarvan, die beide bestaan uit twee platte
waaiers. De binnendiameter van de ring varieert tussen 20 en 23 mm. De ring
is 2 mm dik. Teneinde de ring stevigheid te bieden en ongetwijfeld ook ter versiering zijn op beide hoekpunten tussen solidus en ring drie gouden bolletjes
gesoldeerd. De vatting van de solidus is overigens niet uit één stuk, maar is
aaneengesoldeerd bij de drie bolletjes aan de linkerzijde. De hoge glans en
slijtage wijzen op een hoog goudgehalte (23 karaats, 95 %) en welllicht naar
intensief en langdurig gebruik. Door de drie goudbolletjes ter weerszijden
van de munt lijkt de ring op de zegelring die met andere bijgaven wordt toegeschreven aan koningin Arnegunde, in graf 49 van Saint-Denis. Hier is sprake van een afgesleten solidus (?) in parelrand met monogram opschrift 'Arnegundis Regine'. Arnegunde was de tweede echtgenote van Chlotarius I
(511-562) en moeder van Chilperich (562-584). Haar rijk uitgedoste bijzetting
behoort tot de sleutelvondsten uit de Merovingische tijd. Het gewicht van de
muntring bedraagt 10.23 gram.
De vondst is uiterst belangrijk. In de Romeinse Tijd en de vroege Middeleeuwen was er een elite die haar rijkdom te danken had aan herverdeling van
landbouw- en veeteeltoverschotten. Zij verkochten de overschotten voor geld
of ruilden het tegen andere kostbaarheden of goederen. Ook konden zij
ambachtslieden onderhouden die prestigegoederen vervaardigden als kammen, bronzen voorwerpen, glaskralen en sieraden van barnsteen en edelmetaal. De eigenaar gebruikte de kostbaarheden als relatiegeschenken. Degene
die het geschenk aannam verplichtte zich aan de gever. De gever kreeg zo een
schare volgelingen. De ontvanger kon met zijn schatten zelf ook volgelingen
krijgen. Zo ontstonden er uitgebreide netwerken. Noordwest-Friesland is zeer
rijk aan vondsten uit de vijfde, zesde een zevende eeuw die bij het opbouwen
en onderhouden van deze netwerken kunnen zijn gebruikt. Op grond van
deze rijkdom mag aangenomen worden dat de Friese elite een hoge status

11. De gouden muntring uit Parrega.
Foto Fries Museum.
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had verworven. Men kan zelfs aannemen dat voorgangers van de Friese
koningen Redbad en Aldgisl in deze contreien hebben gewoond. De nu
gevonden ring past goed in dit beeld van een rijk Friesland met veel prestigegoederen. Zou familie van een Friese koning of anders een belangrijke volgeling wellicht in Bolsward gewoond hebben?
Een schijffibula uit Pingjum
Johan Koning
Op een gerooide bietenakker aan de Riegeweg bij Pingjum werd door Johan
Koning uit Leeuwarden een bronzen schijffibula met resten van glaspasta
gevonden. De fibula heeft een diameter van 23 millimeter en dateert uit de
periode 800-900. Op de akker werd ook een bijna compleet bronzen oorlepeltje gevonden. Het voorwerp is 56 millimeter lang en dateert uit de periode
1100-1300.
Terpen uit de Late Uzertijd en Middeleeuwen tussen Hemert en Arum20
Leonie Kwak en Ydo Dijkstra
Bij werkzaamheden aan de gasleiding tussen Hemert-Arum zouden twee
archeologische terreinen worden doorsneden. De Gasunie gaf daarom het
ARC de opdracht om een proefsleuven- en profielonderzoek uit te voeren
(afbeelding 12). Beide terreinen betreffen terpen uit de Late Ijzertijd en de
Middeleeuwen. De terpen liggen in zuidelijk Westergo, langs een oude verbindingsgeul tussen de vroegere Middelzee en de Marneslenk, in een voormalig kweldergebied met hoog opgeslibde oeverwallen. In de opgravingssleuven is vastgesteld dat beide terreinen in de Late Ijzertijd/Romeinse Tijd
bewoond zijn geweest. Een vegetatielaag, een handvol scherven en enkele
grondsporen getuigen hiervan. In de periode van ca. 200-1000 na Christus is
door overstromingen een dik pakket van afwisselend zand en klei afgezet. Uit
het profiel blijkt dat de mensen enkele malen in deze overslibbingslagen
gespit hebben, mogelijk om de terp plaatselijk op te hogen. Maar dikke horizontale zandbanden getuigen ervan dat dit door overstromingen geen soelaas bood. De ene terp is daarna waarschijnlijk niet meer bewoond. In de
Middeleeuwen (ca. 1000-1300) was de andere terp zover opgeslibd en opgehoogd dat hier wel bewoning mogelijk was. Er ontstond een bewoningslaag
met Pingsdorfaardewerk uit Duitsland, plaatselijk gemaakte kookpotten,
fragmenten van kloostermoppen, botafval en resten van metaalproductie
(metaalslakken). De toenmalige bewoners hebben verder een aantal sloten,
greppels en waterputten gegraven. Het overgebleven deel van deze bewoningslaag ligt op dit moment door ploegen en afgravingen vlak onder de teelaarde.
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12. Een van de proefsleuven tussen Hemert en Arum. Foto ARC.
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Noten
1 De Langen et al., 2000a-l 2 Exaltus, 2000b 3 Marinelli, 2000b. 4 Kramer, 1998. 5
Koopstra, G., 2000. 6 Van Es en Miedema, 1970-1971. 7 Asmussen, 2000e. 8 Spitzers,
2001; Spitzers en van der Waard, 2001. 9 De Roller, 2001. 10 De Wit, 2001. 11 De
betrokken partijen waren: De Vries milieutechniek (Joure), aannemingsbedrijf Boekema (Workum), Archaelogical Research & Consultancy (Groningen) de stichting Warkums Erfskip en het Argeologysk Wurkferbân. 12 Siemelink 1978, p. 6-13. 13 Spanninga, 1982 en 1990. 14 Jouster Courant 29-10-1970. Volgens dit artikel zouden de
vondsten gemeld worden bij het Fries Museum. Helaas staat de vondst niet geregistreerd in de kaartenbak van het Fries Museum. Ook G. Elzinga, de toenmalig provinciaal archeoloog, kan zich niks herinneren van deze vondst. 15 Niekus, in voorbereiding.
16 Vos 2001. 17 Sablerolles, 1999. 18 Henstra en Jager, 1996. 19 Zijlstra, 2000. 20 Dijkstra, 2001.
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Fries Genootschap van Geschied-, Oudheiden Taalkunde
172e verslag, over het jaar 2000
BESCHERMVROUWE H.M. KONINGIN BEATRIX

Bestuur
In 2000 kwamen het dagelijks en het algemeen bestuur respectievelijk zes en
vijf keer in vergadering bijeen. De algemene ledenvergadering vond plaats op
6 juni. Er waren 24 leden aanwezig onder wie het voltallige bestuur, mevrouw
drs. S. Bak die het Fries Museum vertegenwoordigde en de heer drs. D. van
Weezel Errens die de lezing na de pauze verzorgde.
In het bestuur traden enige mutaties op. De heer D. Osinga RA (Berlikum)
werd in het bestuur gekozen ter vervulling van de vacature die ontstond door
het statutair geboden aftreden van de secretaris, de heer drs. O.D.J. Roemeling. De voorzitter dankte de laatste namens het Genootschap voor de voortreffelijke wijze waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten. Mevrouw drs. E.
Makkes van der Deijl-Stam verklaarde zich bereid het secretariaat op zich te
nemen. Aftredend maar wel herkiesbaar was de heer drs. G.I.W. Dragt wiens
herbenoeming door de ledenvergadering werd bekrachtigd.
Per 31 december 2000 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Mr. B. van Haersma Buma, Leeuwarden (definitief aftredend 2001), voorzitter
Drs. E. Makkes van der Deijl-Stam, Goutum (periodiek aftredend 2001), secretaris
Drs. J. Woudstra, Engelum (definitief aftredend 2001), penningmeester
Dr. J. Frieswijk, Beetsterzwaag (periodiek aftredend 2001)
Drs. R.L.P. Mulder-Radetzky, Leeuwarden (periodiek aftredend 2001)
Dr. Y. Kuiper, Goutum (definitief aftredend 2002)
Drs. S. van derWoude, Leeuwarden (periodiek aftredend 2002)
Drs. G.I.W. Dragt, Grijpskerk (definitief aftredend 2004)
D. Osinga RA, Berlikum (periodiek aftredend 2004)
Subsidie
Ook in dit verslagjaar verleende het Genootschap financiële steun bij de uitgave van enkele boekwerken: aan mevrouw dr. I. de Wilde t.b.v. een publicatie van brieven van de uit Leeuwarden afkomstige J.W. Albarda: Een sterke
geest van vrijheid; aan de Stúdzjerûnte It Sudertrimdiel t.b.v. de uitgave van
een handschrift van D.W. Hellema: De tegenwoordige staat van Wirdum; aan
de Stichting Kostúmkommisje Fryslân voor de uitgave van het boek Mode in
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Friesland geschreven door mevrouw G. Arnolli, conservator textiel van het
Fries Museum; aan het Fries Museum voor de uitgave van de bij de tentoonstelling 'De zilveren Eeuw' behorende catalogus. De genoemde boeken zijn
inmiddels verschenen. Daarnaast plaatste het Genootschap een advertentie
in het congresboekje van de Federaasje fan Fryske Studinteferienings dat ter
gelegenheid van het in Franeker gehouden Krystkongres werd uitgegeven.
lubileum
In het kader van het 175-jarig bestaan van het Fries Genootschap in 2002 is
aan de heer drs. G.T. Jensma definitief de opdracht verleend om een boek over
de geschiedenis van het Genootschap te schrijven. Met het oog op de viering
van het jubileum is een commissie in het leven geroepen.
De Vrije Fries en Fryslân
Van De Vrije Fries, het jaarboek dat in samenwerking met de Fryske Akademy
wordt uitgegeven, verscheen deel 79. De redactie bestond uit de heren dr. W.
Bergsma, dr. D. Jansen, drs. G.T. Jensma, dr. G.J. de Langen en drs. H. Spanninga. De heer Spanninga heeft een register samengesteld van alle artikelen
die in De Vrije Fries zijn verschenen. Het bestuur is zeer verheugd over dit initiatief.
Het blad Fryslân is vier keer verschenen. In het kader van de eeuwwisseling is
in het tweede nummer aandacht besteed aan 'Eenentwintig Friezen uit de
twintigste eeuw': een geslaagde uitgave.
Op 7 april is het vijfjarig bestaan van Fryslân gevierd met een symposium
rondom het thema 'geschiedenis en journalistiek'. Drie sprekers waren uitgenodigd: prof.dr. F. van Vree, drs. B.E. Blokker en drs. M. Broersma. De dagvoorzitterwas drs. G. de Vries (zie voor het verslag: Fryslân ni. 3, oktober 2000,
p. 13). De redactie bestond uit de heren dr. J. Frieswijk, drs. E. Kramer, dr. Y.
Kuiper met als eindredacteur de heer drs. M. Schroor. Tot de redactie is toegetreden de heer drs. H. Nijboer. Het bestuur dankt beide redacties voor hun
grote inzet.
Lezingen
Het Genootschap organiseerde aansluitend aan de ledenvergadering een
lezing over de muurschilderingen in de kerk van Britsum, door de heer drs.
D. van Weezel Errens. In samenwerking met het Fries Museum werden voorts
de volgende lezingen georganiseerd: a) over het zilver dat te zien was op de
tentoonstelling De Zilveren Eeuw, door mevrouw drs. M. Stoter, conservator
toegepaste kunst van het Fries Museum en b) over Stomme dingen of hoe historische voorwerpen in musea gepresenteerd moeten (kunnen) worden,
door de heer dr. L. Wagenaar, conservator van het Amsterdams Historisch
Museum.
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Excursie
De excursiecommissie, bestaande uit mevrouw W. Jonker-Doornburg en de
heer G. Elzinga, waarbij de hulp van mevrouw Elzinga beslist niet mag worden vergeten, had voor de eendagsreis op 29 januari een rondleiding door het
Museum het Valkhof in Nijmegen en een bezoek aan de J.H. Weissenbruchtentoonstelling in het Jan Cunenmuseum in Oss georganiseerd. Vijftig personen namen aan de uitstekend verzorgde excursie deel.
Leden
In totaal konden 93 nieuwe leden worden ingeschreven. Het Genootschap
ontving bericht van overlijden van 30 leden en 48 leden werden om andere
redenen uitgeschreven. Het Genootschap telde per 31 december 2000 1836
leden en 1 erelid.
Nieuwe leden: P. Bakker, Amsterdam; Mw. A.C.H. Baljet, Lioessens; S.T. de
Beer, Burgum; G.J. Blanksma, Assen; C.J. Blom, Garijp; Mw. A. de Boer-Jellema, Oegstgeest; Mw. W.I.J. de Boer-Smits, Leeuwarden; J.L. Bontekoe,
Utrecht; Mw. H.G. Bosch-Duit, Leeuwarden; Mw. A.E van den Bosch-Kuipers,
Leeuwarden; Prof.dr. M.C. Brands, Broek in Waterland; Mr. I.G.E Catb, Den
Haag; Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag; S. Cuperus, Leeuwarden;
Mw. D. Deinema, Leeuwarden; Mw. M. Dormans, Sneek; A. Dijkstra, Warga; N.
Eekhof, Sneek; P. van Eik, Leeuwarden; Mr. H. Gerbrandy, Leidschendam; Mr.
S. Gratama, Baarn; S. de Haan, Wolvega; J. Hannema, Leeuwarden; Mw. T.
Hartman-van der Meulen, Leeuwarden; H.H.W. den Hartog, Beetsterzwaag;
Mw. J. Hibma-Bergmans, Franeker; A.S. Hoekstra, Amstelveen; W. Hollenkamp, Leeuwarden; Mw. H.J. Hoogeboom-Kengen, Goutum; Th.W. van der
Heijden, Blija; M. Hogeboom, Roosendaal; J. Huisman, Drachten; J.B. Huizenga, Groningen; G. Hylkema, Bakhuizen; K. Jansma, Garijp; A. Jellema, Loënga;
A. Jensma, Ljouwert; Mw. J. Jensma, Purmerend; B. de Jong, Leeuwarden; Mw.
W. Jonker-Doornberg, Witmarsum; Ir. D. Jonkhof, De Wilgen; J.N. Kalma,
Eelde; W. Kieft, Parrega; A. en M. Kielstra, Canada; J. Kloostra, Leeuwarden;
Drs. O.S. Knottnerus, Zuidbroek; Mw. S. Kooi-Bierma, Stiens; Mw. S.E. Kraus,
Leeuwarden; EJ. van der Kuip, Hurdegaryp; Mw. A. Kuipers, Snits; J.N. Meinsma, Hallum; H. Meijering, Spannum; A.K. Mulder, Easterwâlde; Mw. J.R Nijboer, Lippenhuizen; H. Oostland, Oosterwolde; Openbare bibliotheek, Surhuisterveen; H.J. Oreel, IJlst; Mw. A.Chr. Piebenga, Mantgum; T.E. van Popta,
Nijland; J. Regnerus, Drachten; G. Ringnalda, Eksmoarre; S.B.M. Rinsma,
Amerongen; Jhr. A.E. Rutgers van Rozenburg, Baarn; J.J. Sangers, Bolsward;
R.M. Schelhaas, Hurdegaryp; Y. Schreiber, Nijkerk; Mw. G. Sierdsma-van der
Zwaag, Harlingen; Mw. B.G. Sinnema, Leeuwarden; A.W Sinninghe Damsté,
Hengelo; H.W van Slooten, St.Nicolaasga; Dr. D.J. Smit, Goutum; Mw. A. Somde Jong, Harlingen; H. Tigelaar, Amersfoort; A. Tolsma, Bergum; A. Vaatstra,
Ternaard; S. van der Veen, Leeuwarden; Mw. M.H. van der Veen-Bos, Harlingen; G.H. Veenstra, Leeuwarden; D.H. Veenstra, Rottevalle; P. Vellema, Drach-
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ten; A. Vellinga, Hennaard; S.P. Visser, Leeuwarden; W.F. de Vreeze, Leidschendam; C.J.L. de Vries, Canada; Mw. E.J.M, de Vries-Walthaus, Hallum; O.Th.
Vriezenberg, Leersum; Mw. W.Chr. Vroegindeweij, Stiens; J. Walda, Niawier; M.
Wassenaar, Leeuwarden; E. Weima, Feanwâlden; Fam. Wielinga, Grou; Mw. B.
Zijlstra, Leeuwarden.
Administratie
De administratie van het Genootschap werd de afgelopen vijftien jaar verzorgd door mevrouw H.B. Dekkinga. Het bestuur is zeer erkentelijk voor de
grote inzet die zij heeft getoond en spreekt de hoop uit dat zij dit nog vele
jaren zal willen blijven doen.
Het bestuur betuigt zijn dank voor de steun en belangstelling die van vele
kanten werd ondervonden.
De secretaris,
E. Makkes van der Deijl-Stam
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Personalia auteurs
Maarten Duijvendak (1955) studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde daar in 1990 op een onderzoek naar elites in Noord-Brabant. Hij is
universitair docent economische en sociale geschiedenis en hoogleraar
regionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Prof. dr. W.A. van Es (1934) studeerde oude talen en archeologie in Groningen
(promotie 1967), was van 1965 tot 1988 directeur van de ROB en van 1968 tot
1996 hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Dr.ir. Gerard te Meerman (1946) is UHD statistische genetica bij de vakgroep
medische genetica van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn hoofdwerkzaamheden liggen op het gebied van de statistische analyse van complexe ziekten
en hij is als mede-onderzoeker betrokken bij een groot aantal nu lopende
onderzoeksprojecten betaald uit de tweede en derde geldstroom. Hij heeft
wiskunde en filosofie gestudeerd aan de Universiteit Twente en gewerkt als
UD wetenschapsfilosofie bij de faculteiten psychologie en filosofie in Nijmegen en als associate expert bij de Unesco. Sinds 1981 is hij verbonden aan de
RUG.
Dr. Folkert Postma (1941) is als universitair docent werkzaam bij de Studierichting Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is de auteur van
Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549 (Zutphen 1983) en
van Viglius van Aytta. De jaren met Granvelle, 1549-1564 (Zutphen 2000).
Dr. Jacob van Sluis (1953) studeerde theologie (promotie 1988) en filosofie
(promotie 1997) te Groningen. Hij is als vakreferent verbonden aan de Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân te Leeuwarden en aan de Universiteitsbibliotheek te Groningen.
Hotso Spanninga (1954) studearre skiednis oan de Rijksuniversiteit Groningen, learaar skiednis oan de sektor boppebou HAFU/TWU fan it Dockingacollege te Dokkum; publisearre oer sosiale en politike skiednis.
Arjen Versloot (1965) studearre fysyske geografy, Aldgermaansk en Dútsk oan
'e Ryksuniversiteit te Utert; Frysk oan 'e Ryksuniversiteit fan Grins en Yslânsk
oan 'e Universiteit fan Odense en oan 'e Universiteit fan Yslân te Reykjavik. Hy
is as dialektologysk ûndersiker ferbûn oan 'e Fakploech Taalkunde fan 'e Fryske Akademy, hat in eigen kartografysk buro te Hilaard en publisearre oant no
ta benammen oer it útstoarne East-Fryske dialekt fan Wangereach.
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