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Redactioneel 

Het doet ons plezier dat we na het extra dikke, vorig jaar september als boek 
verschenen jubileumnummer u nu alweer een regulier nummer kunnen aan
bieden, dat opnieuw gevuld is met een aantal lezenswaardige en goed gedo
cumenteerde artikelen, bronnenuitgaven en recensies. 

Zowel naar periode als naar onderwerp is de lopende jaargang mooi geva
rieerd. Oud-Genootschapsvoorzitter Yme Kuiper geeft in zijn vorig jaar op de 
jubileumbijeenkomst van het Fries Genootschap uitgesproken en hier afge
drukte redevoering zijn visie op de geschiedenis van het inmiddels Koninklijk 
Genootschap. Derk Jansen, Douwe Kooistra en Kees Kuiken nemen elk een 
godsdiensthistorisch onderwerp ter hand, zij het dat ze dit met behulp van 
verschillende methodes benaderen. Poütiek-historisch zijn de bijdrage van 
Onno Hellinga, de recensie door Maarten Prak van het boek van Jacques Kui
per en de uitgave van een achttiende-eeuws reisverslag door Yme Kuiper en 
Frouke Veenstra-Vis. Tenslotte draagt Philippus Breuker een cultuurhisto
risch overzicht bij over twee eeuwen hofcultuur in Friesland. 

Ook is, nadat deze vorig jaar vanwege het jubileum was weggelaten, dit 
jaar weer een door Gilles de Langen en Froukje Veenman samengestelde 
archeologische kroniek opgenomen. Bij uitzondering beslaat ze twee jaren 
(2001 en 2002). Van lezers krijgen wij steeds zeer positieve signalen over deze 
waardevolle overzichten van belangrijke vondsten en van de ontwikkelingen 
in de archeologie van Friesland. 

In de redactie heeft Hotso Spanninga plaatsgemaakt voor Johan Frieswijk. 
Spanninga heeft jarenlang deel uitgemaakt van de redactie van ons blad, een 
tijdlang als voorzitter en in de laatste vijfjaar verzorgde hij met de hem eigen 
precisie de eindredactie. Onze hartelijke dank daarvoor. Tevens is in de redac
tie opgenomen Otto Knottnerus. 

In het jubileumjaar heeft het Genootschap werk gemaakt van het opstar
ten van een eigen website, waarop ook De Vrije Fries een plaats heeft. Inmid
dels kan een aantal artikelen uit eerdere jaargangen daar worden geraad
pleegd. Het ligt in de bedoeling om deze selectie jaarlijks met een stuk of wat 
belangwekkende artikelen aan te vullen. Een nieuwtje dit jaar is, dat dit jaar 
voor het eerst op de website ook bepaalde bijlagen bij artikelen worden gepu
bliceerd (zie de artikelen van Onno Hellinga en Derk Jansen). Nieuw is ook 
dat de redactie kan worden benaderd op een e-mailadres. 

De redactie 
vrijefries@friesgenootschap.nl 

mailto:vrijefries@friesgenootschap.nl




Harlinger en Bildtse doopsgezinden 
Kettingmigratie en elitevorming in Friesland 
omstreeks 1600 

KEES KUIKEN 

Inleiding1 

Bij migratiestromen treedt vaak een heveleffect op: als er één immigrant in 
zijn nieuwe vaderland goed terecht komt, volgen veelal familieleden en 
streekgenoten. Antropologen spreken van 'kettingmigratie' wanneer migran
ten in het land van vestiging blijven dienen als inlichtingenbron en bruggen
hoofd voor nieuwe migranten uit hun eigen streek.2 Het proces is in 1979 
meesterlijk verbeeld in Marten Toonders stripverhaal De andere wereld waar
in heer Bommel, zelf een homo novus in Rommeldam, als bruggenhoofd 
dient voor een stroom gelovige vluchtelingen in indiaanse klederdracht. 
Dezen menen verre achterneven te zijn.3 De aard en omvang van de 'volgmi
gratie' heeft onder meer te maken met de wettelijke en maatschappelijke 
mogelijkheden tot inburgering. Hoe die verloopt, hangt anderzijds af van de 
sociale en economische bagage van de immigranten. Meegebrachte patro
nen van partnerkeuze spelen daarbij een voorname rol. 'Binnentrouw' of 
endogamie (het huwen binnen de eigen familie of gemeenschap) kan een 
reden zijn om de banden met het land van herkomst warm te houden, terwijl 
'buitentrouw' juist de opname in elitenetwerken in het land van vestiging 
kan bevorderen. Een enkele keer wordt de aanzet tot een migratieketting 
door de overheid gegeven. Zo kwamen tot 1973 duizenden gastarbeiders naar 
Nederland op grond van wervingscontracten die de regering daartoe had 
afgesloten met enige herkomstlanden.4 Deze contracten legden onder meer 
het recht op gezinshereniging vast. De komst van grote groepen asielzoekers 
in de jaren na 1985 was daarentegen geen overheidsbeleid, maar werd breed 
gedoogd.5 

In het Friesland van de zestiende eeuw zijn zowel gevallen van contract
migratie als van gedoogde immigratie aan te wijzen.6 Het bekendste contract 
betrof de joint venture tussen hertog George van Saksen en Thomas Beuke
laar c.s. voor de bedijking van Het Bildt in 1505.7 In het kielzog van Beukelaar 
en zijn Zuid-Hollandse venture partners vestigden zich tientallen Hollandse 
pachtboeren in de nieuwe polder. Gedurende de rest van de zestiende eeuw 
vormden zij het 'bruggenhoofd' voor streekgenoten, met name voor huwe
lijkspartners.8 In de zeventiende eeuw droogde deze volgmigratie op en nam 
het aantal huwelijken binnen de familie op Het Bildt sterk toe. Van één Bildt
se immigrantenfamilie blijkt in de generatie rondom 1600 dat zo'n 25% van 
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1 0 KEES KUIKEN 

de huwelijken ter plaatse binnen de zesde (Romeinse) verwantschapsgraad 
werd gesloten.9 

Bij gedoogde immigratie valt te denken aan de doopsgezinde vluchtelin
gen uit de Zuidelijke Nederlanden, die in Friesland vooral onderdak vonden 
in Harlingen. Al vóór 1563 woonden daar Vlaamse doopsgezinden die met 
name hun brood verdienden in de lakenproductie {tobbedansers).10 Ook 
onder de autochtone ('Friese') bevolking waren veel menisten. Zo doopte 
Leendert Bouwens in Harlingen tussen 1551 en 1582 ruim 1180 personen -
meer dan waar ook in Friesland.11 In februari 1552 werd in Harlingen een lijst 
van 388 weerbare mannen opgemaakt.12 De weerstand tegen het dragen van 
bewapening verklaart dat de meeste plaatselijke menisten zoals de bekende 
martelaar Jacques d'Auchy (†1559) op deze lijst ontbreken.13 

Doperse immigranten in Harlingen tot 1600 

Helemaal soepel verliep de integratie van deze Zuiderlingen niet. Ze gaven 
bijvoorbeeld aanstoot door hun zwierige kleding en door de Bourgondische 
manier waarop zij hun relaties plachten te onthalen. Van dit laatste kon de 
ambulante doopsgezinde oudste Leendert Bouwens meepraten. Hij verbleef 
zo dikwijls in Harlingen en omstreken, dat zijn eigen gemeente te Emden zich 
verwaarloosd voelde en de al te happige 'dienaar' een reisverbod wilde opleg
gen.14 Maar wat vooral bij de autochtone menisten kwaad bloed zette, was de 
neiging van deze 'Nederlanders' {sic) om 'de huishoudingen en gebruiken der 
gemeenten in Friesland [...] te onderzoeken, te censureren, te bestraffen en te 
[...] reformeren'.15 De benoeming van de Gentse immigrant Jeroen Tingieter 
tot doopsgezind leraar voor Franeker, Harlingen, Dokkum en Leeuwarden 
werd dan ook door de Friese broeders in Harlingen gewraakt.16 Dit was weer 
onaanvaardbaar voor de allochtonen en zo viel in 1565 de Harlinger gemeen
te, die toen ruim 400 leden telde, uiteen in een grote Friese en een kleine 
Vlaamse gemeente.17 Deze etnische scheidslijn vervaagde toen naderhand 
een tweede golf Zuid-Nederlandse vluchtelingen zich aansloot bij de Friese 
broeders. De spanning bleef echter bestaan en in 1589 werd opnieuw een 
kleine groep Friezen uitgestoten ('gebannen'). In 1590 trad als leraar van deze 
'Zachte' of'Jonge' Friezen te Harlingen Jacob de Ring op, een Zuid-Nederland
se immigrant (vermoedelijk uit Kortrijk) die hier al in 1574 woonde.18 Hij was 
gehuwd met een dochter van de 'Friese' Harlinger Yme Gerrits.19 De leider van 
de 'Oude' of'Harde' Friezen was Jan Jacob Hayes (alias van Harlingen, †1612) 
die in 1599 zijn eigen gemeente begon. Hij dreef de mijding en banning zo ver 
door, dat hij zelfs handel met andersdenkenden verbood. Daaronder verstond 
hij niet alleen gereformeerden, maar ook de Zachte Friezen en Vlamingen.20 

Vermoedelijk was bij de doopsgezinde inwijkelingen uit de Zuidelijke 
Nederlanden sprake van kettingmigratie, maar de schakels konden nog niet 
worden gereconstrueerd. Het genealogisch en prosopografisch onderzoek 
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onder vroege doopsgezinden wordt zoals bekend extra bemoeilijkt doordat 
zij in veel belangrijke bronnen ontbreken: niet alleen op lijsten van weerbare 
mannen en dergelijke, maar ook in de meeste doop-, trouw- en begrafenis-
boeken. Wel kunnen voor Harlingen vanaf omstreeks 1600 doopsgezinde lid-
matenlijsten worden opgesteld.21 

Elitevorming na 1600 

Stond de doopsgezinde gemeenschap in Harlingen tegen het einde van de 
zestiende eeuw in het teken van twist en afscheiding, omstreeks 1600 kwam 
met enige horten en stoten de vorming van een 'Verenigde Gemeente' op 
gang. Behalve de (Zachte) Friezen namen daaraan ook de Waterlanders en de 
zogenaamde Hoogduitsers deel. De Waterlanders vormden de meest liberale 
groep onder de doopsgezinden, die al in 1557 wordt genoemd. Omstreeks 
1575 waren er gemeenten van deze richting in De Rijp, Harlingen en Emden, 
waartussen regelmatig 'dienaren' (oudsten, leraren en diakenen) werden uit
gewisseld. In Emden fuseerden de Waterlanders al in 1579 met de plaatselijke 
'Overlanders' of Hoogduitsers. Mogelijk was dit ook het geval in Harlingen.22 

Net als elders namen de Waterlanders het voortouw bij de vredesbesprekin
gen. De andere fusiepartners konden hen echter niet altijd bijhouden. Een 
van de twistpunten was het toelaten van buitentrouw, waarin de Waterlan
ders tamelijk ver gingen. In 1614 scheidde een deel van de (Zachte) Friezen en 
Hoogduitsers zich weer af. De gematigde Vlamingen en strenge Oude Friezen 
of Jan-Jacobsgezinden, die iedere samenwerking met de andere richtingen 
verafschuwden, bleven buiten de fusiebesprekingen. 

In tegenstelling tot de strengere richtingen konden de Waterlanders zich 
dankzij hun relatieve openheid en tolerantie vrij soepel integreren in het cul
turele en sociaal-economische leven van de stad.23 Het bekleden van over-
heidsambten wezen ze niet af zolang dit niet tot gewapend geweld en bloed
vergieten leidde. Waterlanders traden omstreeks 1600 dan ook hier en daar op 
als schepen, burgemeester of heemraad.24 Zakelijk geslaagde Waterlanders 
konden zo in steden zoals Harlingen deel gaan uitmaken van het regentenpa-
triciaat.25 Omdat de Waterlanders als enige doopsgezinden hun dienaren door 
coöptatie aanvulden (een praktijk die ook in stadsbesturen gangbaar was), 
kon juist in hun eigen kring een elite met regenteske trekken ontstaan.26 Die
naren verrichtten hun diensten onbezoldigd: pas na 1650 gingen de Waterlan
ders als eerste doopsgezinde groep honoraria en traktementen betalen.27 

Voordien waren deze ambten erebanen, die slechts konden worden vervuld 
wanneer de dienaren daarnaast verzekerd waren van een goed inkomen. Dit 
verklaart de affiniteit tussen doperse elites en kapitaalvorming beter dan een 
Weberiaanse hypothese, die zich vooral op de geloofsinhoud concentreert.28 

Toen in 1672 de Verenigde Doopsgezinde Gemeente in Harlingen defini
tief tot stand kwam, bleken nogal wat stedelijke prominenten lid.29 Het zeven-
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tiende- en achttiende-eeuwse Harlingen is de laatste jaren dan ook een 
geliefd onderwerp voor het elite-onderzoek onder doopsgezinden 
geworden.30 Het zestiende- en vroeg zeventiende-eeuwse begin van deze eli
tevorming is echter nog nauwelijks beschreven. De volgende paragrafen 
bevatten biografische schetsen van drie vooraanstaande doopsgezinde Har-
lingers uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Daarbij komt niet alleen 
hun loopbaan, maar ook hun migratiegeschiedenis aan de orde. In het twee
de deel van dit artikel gaan we dieper in het netwerk van geloofsgenoten op 
Het Bildt. 

Een Harlinger leraar: de brouwer Yme de Ring 

Nogal wat doopsgezinde immigranten in Noord-Nederland vestigden zich 
aan de rand van de grotere steden, waar het uitoefenen van een industrieel 
bedrijf mogelijk was. In de stad Groningen stond bijvoorbeeld het Hoge der 
Aa bekend als de 'Menistenhemel'. Daar kwamen onder meer bierbrouwerij
en (en op het tegenovergelegen Lage der Aa zoutketen) van de grond. Op de 
stadsplattegrond van Egbert Haubois uit 1643 zijn de 'putstoelen' te zien, 
waarmee de brouwers het schone water uit de Drentse Aa ophaalden.31 Bui
ten de noordoostelijke rand van Harlingen ontstond in het laatste kwart van 

Het Harlinger 'Menistenstreekje' met bovenaan de zoutketen. Detail stadsplattegrond Jacob Laurentius 

omstreeks 1610 (Museum Hannemahuis, Harlingen) 
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de zestiende eeuw eveneens een 'Menisten streekje'.32 De topograaf Christia-
nus Schotanus stelt dat daar al in 1579 werd besloten tot een nieuwe stads
vergroting om de talrijke doopsgezinde ballingen uit 'Vlaanderen' te huisves
ten.33 

Op het Menistenstreekje ten oosten van de gedempte Zoutsloot {sic) ston
den nog omstreeks 1830 de zoutketen 'De Witte Hand', 'De Zoutberg' en 'De 
Ooievaar', waarvan de laatste nog in 1889 in handen was van de doopsgezin
de familie Hannema.34 Al op één van de Robles-kaarten uit 1572 is ter plaatse 
een blok 'salines' (zoutketen) te zien. Deze ontbreken nog op de kaart die 
Jacob van Deventer tien jaar eerder tekende.35 De zoutnijverheid vestigde zich 
dus omstreeks 1570 buiten de oostelijke stadsgracht. In de volgende jaren 
werd de Zoutsloot gegraven die op de Schotanuskaart uit 1669 langs de gehe
le noord- en oostrand van de oude binnenstad loopt.36 Op de kaart van Jacob 
Lous (alias Laurentius, gedateerd omstreeks 1610) en de daarvan afgeleide 
kaart van Blaeu uit 1649 heet daarentegen alleen het meest westelijke deel 
(tussen Noorderhoofd en Piers Mik) 'Zoutsloot'. Daarentegen wordt het 
gedeelte tot aan het huidige Herenwaltje 'Noorderdiep' genoemd.37 Ten oos
ten van het Herenwaltje boog de sloot naar het zuiden af langs de Westerkeet-
straat (de latere William Boothstraat), waar Jacob Lous weer een aantal roken
de zoutketen tekende. Ook dit gedeelte werd in 1626 tot de Zoutsloot 
gerekend, zoals blijkt uit de beschrijving van een brouwerij met mouterij en 
stokerij 'op te Soltsloot'. Als buren zijn vermeld: Johannes Baukes Koning ten 
zuiden en Hendrik Aarts ten noorden.38 De Zoutsloot liep hier blijkbaar van 
noord naar zuid en de brouwerij lag dus naast of tegenover de zoutketen. 

De hier genoemde brouwerij was eigendom van een zeer vooraanstaand 
lid van de Verenigde Gemeente: Yme Jacobs de Ring (Harlingen 1574-1627), 
zoon van de leraar der 'Zachte Friezen' Jacob de Ring en zelf ook bekend als 
leraar van de Waterlanders. In zijn postuum uitgegeven Tractaet tegen het 
straffen der buyten-getrouden geeft hij een ruimhartige uitleg van de Water-
landse belijdenis uit 1610.39 Dit pamflet bepaalde voor een deel het vrijzinni
ge en tolerante beeld dat naderhand van de Waterlanders en de doopsgezin
den in het algemeen is gevormd. Al in 1608 sprak Yme de Ring zich uit voor 
het gedogen van buitengetrouwden.40 Mogelijk speelden hier persoonlijke 
ervaringen een rol, zoals we later zullen zien. Zijn ideeën gingen de meeste 
Friese en Hoogduitse doopsgezinden echter reeds te ver. Zij verlieten rond 
1613 de Verenigde Gemeente en in 1614 begonnen zij hun eigen diensten te 
houden in de 'Blauwe Schuur' tussen Zoutsloot en Droogstraat.41 Hierdoor 
gewaarschuwd trad Yme de Ring voortaan behoedzamer op, zoals bijvoor
beeld tussen 1618 en 1620 in Workum. Daar dreigde de gemeente ook uiteen 
te vallen in een 'Friese' groep onder Dirk Doedes en een Waterlandse onder de 
zeer vrijzinnige Rippert Eenkes. Ter wille van de eenheid nam De Ring een 
middenpositie in, mogelijk op verzoek van de Waterlandse voorman Hans de 
Ries, die de hoorzittingen in de 'keet' te Workum enkele malen zelf voorzat. 
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Toen Rippert, onder meer beschuldigd van onkuisheid, zich in 1619 met 
"enige broeders afscheidde, dreigde De Ring hem zijn lidmaatschap te ontne
men. In 1620 ging Rippert door de knieën. In tranen vroeg hij de gemeente 
om vergeving en De Ring was nu de eerste om de verloren zoon weer op te 
nemen.42 

De toenadering tussen de verschillende gematigde richtingen in Harlin-
gen is voor een deel op rekening van de verzoener De Ring te schrijven. Daar
bij stuitte hij wel op weerstand. Zo zegden de Friezen en Hoogduitsers in 1614 
een preekbeurt van Hans de Ries te Harlingen af omdat hij 'in alles overeen
stemde met Yme lacobs de Ring'.43 De Ring werd dus in Harlingen ondanks 
zijn afkomst vooral als Waterlander gezien. Als vredestichter trad hij behalve 
in Workum tevens in Franeker en Hindeloopen op. Hij nam bovendien deel 
aan de doopsgezinde zending in het overwegend evangelisch-lutherse Slees-
wijk-Holstein. In augustus 1614 werd hij met twee collega-predikers uit Hol-

hrysy{Jzy 't ih£7-i. aiq /jams iip >ve/e zùbv t/s-yA&', ^ 

-p'rrr ,£<-/• m jtn'jxr,j7tç Aft >Wtfa'f TTIÏ? fovtnit: œnfrttAtv • HJ 

Portret van Yme Jacobs de Ring naar Lambert Jacobs (Museum Hannemahuis, Harlingen) 
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land na een verboden bijeenkomst in Tönning (Eiderstedt) gevangen gezet en 
naar Nederland teruggestuurd.44 Daarnaast vervulde hij 'gewone' preekbeur
ten en doopte hij honderden nieuwe leden, voornamelijk in de Friese Zuid
westhoek.45 In 1620 werd hij in allerijl uit Hindeloopen teruggeroepen omdat 
een preek van de leraar Ids Fokkes te Leeuwarden tot onrust had geleid.46 Ids 
bleek te flirten met het omstreden socinianisme, een nieuwe, radicale theolo
gie, die onder meer het bestaan van de Goddelijke Drieëenheid in twijfel trok. 
De Verenigde Gemeenten in Friesland namen hiervan snel afstand, beducht 
voor een conflict met de gereformeerde orthodoxie, die na 1618 op krachtige 
steun van de overheid kon rekenen. In maart 1620 schreef Yme de Ring aan 
De Ries en diens medewerkers dat Ids Fokkes een preekverbod had gekregen 
en dat hij hoopte dat de zaak zo kon worden gesust. Ids Fokkes trok zich daar
op terug; in 1638 woonde hij met zijn vrouw Mary Femmes in St. Jacobipa-
rochie op Het Bildt.47 Het jaar ervoor was hun zoon Fokke Idses voor het 
nedergerecht Het Bildt getrouwd met Jannetje Bartout Klaas. 

Ook de familie De Ring had banden met Het Bildt. Na de dood van Jacob 
hertrouwde de moeder van Yme de Ring met de rijke Bildtse weduwnaar 
Haas Dirks (Vink). Yme groeide in diens gezin op en trouwde omstreeks 1597 
zijn stiefzuster Jeltje Klaas Vink, die hem zes kinderen schonk.48 Na Jeltjes 
dood hertrouwde hij met een weduwe uit Hoorn. Dit tweede huwelijk is ver
moedelijk ingezegend door de Waterlandse leraar en arts Dr. Anthony Ros-
cius, bij wiens overlijden in 1624 De Ring een lijkrede schreef.49 Roscius' broer 
Lambert Jacobs († Leeuwarden 1636) schilderde op zijn beurt een portret van 
Yme de Ring.50 Toen deze in 1626 met zijn derde vrouw Auk Jans het bedrijfin 
Harlingen verkocht, waren de kopers alweer rijke Bildtboeren: Jacob Stevens 
(†1642) en zijn vrouw Korsje Arjens (Schijf, vermeld 1614-1626). 

De brouwerij had Yme de Ring zeer waarschijnlijk overgenomen van zijn 
vader, die zich vóór of in 1574 vanuit de Zuidelijke Nederlanden in Harlingen 
heeft gevestigd. Het Register van de Personele Impositie (een weeldebelasting 
op het dragen van zijden kleding) slaat hem in 1579 te Harlingen aan voor één 
gulden en tien stuivers, een modaal bedrag dat ook werd geheven van een 
lakenkoper, een schoenmaker en een bontwerker. Twee andere met name 
genoemde Harlinger bierbrouwers werden aangeslagen voor respectievelijk 
tien en vijftien stuivers.51 De Friese Staten hadden voor verschillende 
beroepsgroepen een vast tarief bepaald, maar in de praktijk telde iemands 
feitelijke welstand mee.52 Jacob de Ring werd in 1579 dus veel hoger aangesla
gen dan de beide andere brouwers, maar hij behoorde niet tot de top-twaalf 
van Harlingen.53 Nu had een pas aangekomen vluchteling doorgaans meer 
aan zijn hoofd dan de aanschaf van zijden hemden en kousen. Vooral het 
opbouwen van een sociaal netwerk was van belang. Jacob de Ring kon daarbij 
terugvallen op zijn schoonvader Yme Gerrits. Twee van diens dochters trouw
den eveneens met Kortrijkse immigranten: de één met de koopman Rogier 
Jans (de Gavere, vermeld Harlingen 1576-1592, in 1579 te Harlingen aangesla-
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gen voor twee gulden) en de ander met Hans Sybrands (Kardinaal).54 In het 
Harlinger kohier van 1579 komt deze laatste niet voor, maar omdat zijn zoon 
Sybrand in 1578 te Harlingen is geboren, woonde hij daar blijkbaar al wel. 
Mogelijk ontbreekt zijn naam omdat hij geen zijden kleding bezat of in elk 
geval niet tot de kringen behoorde waarin het dragen van zijden kleding 
gebruikelijk was. Dat hoeft geen kwestie van matigheid te zijn: juist de Vlaam
se menisten vielen zoals gezegd in Harlingen op vanwege hun zwierige kle
dij.55 Bovendien was Jacobs zwager Rogier Jans blijkens zijn aanslag van twee 
gulden al in aanmerkelijk betere doen. Waarschijnlijk had Hans Sybrands in 
1579 nog geen geld voor weelderige kleding. Afgaande op de geboorten van 
hun oudste kinderen woonden de drie zwagers Rogier, Jacob en Hans respec
tievelijk sinds 1570,1574 en 1578 in Harlingen.56 Hun aanslagen in 1579 (twee, 
anderhalf en nul gld.) gaan ook gelijk op met hun geschatte verblijfsduur. Eén 
en ander doet vermoeden dat Rogiers zaak al goed liep, dat Jacob midden in 
de opbouw zat, en dat Hans nog moest beginnen. 

Rogier Jans trad in Harlingen op als agent voor het Antwerpse handelshuis 
Coymans. In 1577 verscheepte hij ruim 3000 kg hop van Antwerpen naar Har
lingen. Na problemen met de Zeeuwse tol stelde Jasper Coymans zich in Ant
werpen bij notariële verklaring borg voor hem. Dat Rogier Jans regelmatig 
Belgische hop in Harlingen importeerde, kan ook verklaren dat zijn huis in 
1596 werd beschreven als 'De Hopzak'.57 Het ligt voor de hand dat een deel van 
deze hop bestemd was voor zijn zwager Jacob de Ring, die met de produktie 
van 'Belgisch' bier op Friese grond kennelijk een gat in de markt had gevon
den.58 In de zestiende eeuw was hopbier op zichzelf geen nieuwigheid. Vanuit 
Haarlem waren de Friese steden vanouds voorzien van zowel hop- als kuit
bier. In 1487 was daarover in Leeuwarden een bloedig oproer uitgebroken. 
Kuitbier werd met gagel en andere kruiden op smaak gebracht, maar hopbier 
was langer houdbaar en dus geschikter voor de export. Tot in Vlaanderen 
werd Haarlems bier gedronken.59 

In de tweede helft van de zestiende eeuw ging het echter met de export 
bergaf. Het aanbod van (Oostzee-) graan op de beurs van Amsterdam stokte, 
maar ook de vraag naar Haarlems bier verminderde doordat veel steden 
extra heffingen instelden.60 Al in 1524 klaagde het Haarlemse brouwersgilde 
dat de Harlingers en Leeuwarders niet alleen twee stuivers invoerrecht per 
vat hieven, maar ook de verkoop en het tappen van Haarlems bier aan 
'landslieden' verboden.61 Tijdens het beleg van 1573 viel de Haarlemse 
export uiteraard stil. Door deze combinatie van overheidsingrijpen, markt
factoren en oorlogsgeweld kregen plaatselijke brouwerijen in de Friese ste
den de kans de markt over te nemen. Omdat de gebruikte hop vooral uit 
Vlaanderen kwam (met name uit Aalst en Poperinge), hadden brouwers met 
Zuidelijke connecties een streepje voor.62 De aanvoer kwam regelmatig door 
oorlogshandelingen in het gedrang (om van Zeeuwse tolgaarders maar te 
zwijgen), maar Jacob de Ring kon via zijn zwager profiteren van de wijdver-
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takte contacten van de familie Coymans. Daardoor bleef Harlingen ook na de 
val van Haarlem in 1573 verzekerd van Belgische hop en dus van eersteklas 
hopbier. 

In De Rings brouwerij aan de Zoutsloot werd blijkens de proclamatie uit 
1626 ook graan gemout. De Haarlemmer recepten voor 'enkel' en 'dubbel' 
hop- en kuitbier schrijven tussen 1407 en 1520 verschillende mengsels van 
tarwe-, gerste- en havermout voor.63 De oudste bierkeur van 1407 noemt voor 
hopbier een verhouding van 78% havermout en 22% tarwemout en voor kuit
bier 22% tarwemout, 33% gerstemout en 45% havermout.64 Het ligt voor de 
hand dat Yme de Ring deze granen, die tevens de grondstof vormden voor zijn 
stokerij, niet via Amsterdam maar uit eigen omgeving betrok: van het uiterst 
vruchtbare Bildt en dan vermoedelijk van zijn stief- en schoonvader Klaas 
Dirks (Vink).65 Hoe productief Het Bildt was en welke granen daar om-streeks 
1600 werden verbouwd, is bekend uit het Aantekeningenboek van de welge
stelde Bildtboer Dirk Jans (†1636). Zijn bedrijf was 65 morgen (ongeveer 60 
hectare) groot: 25 morgen op het in 1505 bedijkte Oude Bildt en 40 morgen op 
het in 1605 bedijkte zogenaamde Nieuwe Bildt.66 Van 1601 tot 1605 leverde het 
Oude 'Billand' Dirk Jans aan granen gemiddeld 1100 mud winter- en zomer-
gerst op, 150 mud tarwe, en 125 mud haver (à 0,91 hl).67 Gerst was blijkbaar 
omstreeks 1600 op Het Bildt het voornaamste graangewas - en zeer waar
schijnlijk het hoofdbestanddeel van het Harlinger hopbier.68 

De vraag of De Rings bekenden op Het Bildt deel uitmaakten van hetzelf
de doopsgezinde netwerk, is niet zonder meer te beantwoorden. Voor zover 
de familienaam Vink in zeventiende-eeuwse bronnen voorkomt, betreft het 
veelal personen met een gereformeerde achtergrond. Zo was Jacob Jans Vink 
(†1614) gereformeerd lidmaat en diaken te St. Annaparochie. Ook Jacob 
Arjens Vink trouwde in 1615 in de gereformeerde kerk. Als curator voor de 
kinderen van diens broer Jan Arjens Vink trad echter in 1617 de doopsgezinde 
Pieter Tjeerds op.69 Mogelijk groeide Yme de Ring na de dood van zijn vader 
en het hertrouwen van zijn moeder inderdaad op in een gemengd dopers
gereformeerd gezin en is deze ervaring op zijn beurt van vormende waarde 
geweest voor zijn ideeën over de buitentrouw. 

Van het echtpaar Jacob Stevens en Korsje Arjens, die de brouwerij in 1626 
kochten, is iets meer bekend. Er is geen bewijs dat zij zelf doopsgezind waren. 
Jacob Stevens deed volop mee in het ambtelijke circuit op Het Bildt: hij was 
dorpsvolmacht van St. Jacobiparochie van 1597 tot 1606 en afgevaardigde van 
Het Bildt naar de Friese Staten in 1614. Van doperse 'wereldmijding' lijkt dus 
geen sprake. Ook op de doopsgezinde lidmatenlijsten van Harlingen komen 
hij en zijn vrouw niet voor. Wel wordt hun zoon Arjen Jacob Stevens in 1636 
vermeld als dienaar van een doopsgezinde gemeente op Het Bildt.70 Een 
andere zoon, Jan Jacob Stevens, staat in 1655 in een Bildts stemkohier te boek 
als 'menist'.n Op het hoe en wanneer van deze kennelijke overgang wordt ver
derop ingegaan. 
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Yme Jacobs de Ring deed in 1626 zijn brouwerij mogelijk om gezondheidsre
denen van de hand (hij overleed het jaar daarop), maar wellicht ook omdat de 
Harlinger magistraat steeds strengere regels stelde. Zo kreeg een brouwer in 
1627 te maken met een verbod om zijn voornaamste grondstof, vers water, 
buiten Friesland te betrekken.72 Kennelijk werd in Harlingen drinkwater in 
waterschuiten ingevoerd.73 Het water in de Zoutsloot en de stadsgrachten was 
niet zoet maar brak, regenwater was er onvoldoende om de groei van de 
bevolking bij te kunnen benen. Bovendien nam de vraag naar bier extra toe 
doordat de Harlinger reders steeds vaker grote schepen op lange reizen stuur
den. De brouwers verzetten zich wel tegen de toenemende regelzucht. In 
1636 sloot de brouwer Reinder Hendriks namens zijn branche een akkoord 
met de stad: voortaan mocht het water worden geput uit de vijver bij het 
voormalige Blokhuis.74 

Met de koop van de brouwerij en mouterij kregen Jacob Stevens en zijn 
vrouw de gehele productieketen van graan tot bier in eigen hand. Hoe groot 
hun boerenbedrijf op Het Bildt precies was, is niet meer na te gaan, omdat 
vanaf 1574 geen domeinrekeningen zijn bewaard. Toen de Friese Staten aan 
Jacob Stevens echter in 1637 een door hemzelf gepachte kavel onder St. Jaco-
biparochie te koop aanboden, bleek deze bijna 40 morgen groot.75 Omdat 
Jacob toen al in Harlingen woonde, werd dit land aangekocht door zijn zoon 
Arjen met twee vrienden en verwanten. Voor zover na te gaan heeft geen van 
Jacob Stevens' zoons naderhand de brouwerij overgenomen, maar kwam 
deze na zijn dood in handen van zijn doopsgezinde oomzegger Klaas Klaas. 

Een Harlinger diaken: de zoutzieder Waling Tjeerds 

De vroegste vermelding van een doopsgezinde Harlinger zoutfabrikant stamt 
uit 1613. In dat jaar trouwde Waling Tjeerds, zoon van Tjeerd Sybrens en Ybel 
Walings, voor het gerecht te Harlingen met Geertje Pieters uit Bolsward.76 

Waling Tjeerds volgde zijn vrouw in 1615 naar Bolsward maar keerde al snel 
als zoutzieder terug naar Harlingen. Omdat het stadsbestuur in 1595 het aan
tal zoutketen in Harlingen had bevroren, moet het bedrijf van Waling Tjeerds 
al vóór dat jaar hebben bestaan.77 Vanaf 1625 was hij tevens bankier en van 
1634 tot zijn dood in 1654 diaken en boekhouder van de Waterlandse 
gemeente te Harlingen. Zijn kleindochter Ybeltje Pieters Hoogstra vierde in 
1646 haar bruiloft met de Waterlandse leraar Reinder Klaas Fontein, waarbij 
maar liefst vijfhonderd flessen wijn in rekening werden gebracht.78 Nederlan
ders stonden gedurende de gehele zestiende en zeventiende eeuw bekend als 
buitensporige drinkers en de gasten van het bruidspaar Fontein-Hoogstra 
waren geen uitzondering - doopsgezind of niet.79 

Met het huwelijk in 1646 kwam de aansluiting tot stand met een Harlinger 
lakenkopers- en regentengeslacht dat in de zeventiende en achttiende eeuw 
tevens een groot aantal doopsgezinde prominenten voortbracht. Hoewel over 
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hun afstamming geen zekerheid bestaat (de lakenhandel doet in ieder geval 
nauwe contacten met de Vlaamse immigranten vermoeden), presenteerden 
zij zich reeds omstreeks 1625 als op en top Fries: de zilveren gildepenning van 
Jurjen Scheltes (Fontein) uit 1627 vertoont een trotse Friese (halve) adelaar.80 

De herkomst van Waling Tjeerds es. is evenmin duidelijk. Zijn vader was ver
moedelijk een Fries, maar de naam Waling (die in de familie van zijn moeder 
voorkwam) doet veeleer Hollands of Bildts aan. Waling Tjeerds' vrouw kwam 
uit een bekend dopers gezin: haar grootvader was Oege Feddes, bierbrouwer 
te Bolsward en van 1581-1599 aldaar vermeld als 'leraar en bisschop'. Haar 
broer Lambert was in Bolsward eveneens leraar van de (Friese) doopsgezinde 
gemeente.81 Hij deed in 1621 kritisch verslag van de pogingen van de Harde 
Fries Jan Jacobs om zijn extreme geloofsartikelen aan deze en andere gemeen
ten in Friesland op te leggen.82 Lambert Pieters laat zich hieruit kennen als 
redelijk gematigd, maar blijkbaar voelden zijn zuster en haar man zich uitein
delijk meer thuis bij de nog iets liberalere Waterlanders in Harlingen. 

Volgens de overlevering vergaderden de Harlinger Waterlanders tussen 
1600 en 1632 op het Menistenstreekje. In de volksmond heetten zij 'Keetsge
zinden' of 'De Keetsche Gemeynte', wat doet vermoeden dat de bijeenkom
sten in een zoutkeet plaatsvonden - zeer waarschijnlijk die van Waling 
Tjeerds. De naam 'keet' werd ook elders in Friesland de aanduiding voor een 
vermaanhuis: omstreeks 1618 werd in Workum over de kwestie-Rippert Een-
kes vergaderd in de plaatselijke 'Keet'.83 In 1632 verhuisde de Harlinger Water-
landse gemeente echter naar de oude binnenstad. In 1631 werd aan de Roe-
perssteeg tussen Voorstraat en Noorderhaven een pakhuis gebouwd, dat in 
1632 als vermaning werd ingewijd met een preek van de Waterlandse leraar 
Idzard Hettinga.84 Het pakhuis in de Roeperssteeg kreeg bijgevolg ook al snel 
de bijnaam van 'de Keetse vermaning'. 

Het diaconaat van Waling Tjeerds in Harlingen valt samen met de bloei 
van de Waterlanders als zelfstandige gemeente, die niet geheel toevallig 
begon na de dood van de grote verzoener Yme de Ring. Pas in 1672 sloten de 
Waterlanders zich aan bij de nieuwe Verenigde Gemeente, die in 1626 uit een 
fusie van de Vlamingen met de afgescheiden groep Friezen en Hoogduitsers 
was ontstaan. In 1695 verhuisden zij tenslotte naar de Blauwe Schuur.85 Van 
1641 tot 1672 zijn afzonderlijke lidmatenboeken bewaard van de Waterlan
ders en de 'Vlamingen' (waartoe inmiddels alle overige menisten behalve de 
Harde Friezen en de strenge Groninger Oude Vlamingen werden gerekend).86 

Daarin komen een aantal bij- of familienamen voor (zie tabel 1). 
Het is in één oogopslag duidelijk dat in deze periode in beide gemeenten 

zowel 'Friese' als Zuid-Nederlandse namen voorkwamen. Bij de Vlamingen 
valt de naam Kalf op: mogelijk stamt deze familie af van de wagenmaker Ste
ven de Calf die in 1563 uit Gistel bij Ostende emigreerde.87 Opmerkelijk bij de 
Waterlanders is voorts het relatief grote aantal verwijzingen naar Het Bildt, 
hoewel daar geen Waterlandse gemeente bestond.88 Overigens werden bij- en 
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Tabel 1 Bij-of familienamen van doopsgezinde lidmaten in Harlingen 1641-1672 

Vlamingen (m/v): 
Alteras 
Blauw 
Braam (3x) 
Brouwer 
Dreyer 

Van Drylst 
Grauda 

Groen 
Hingst 
Van Huewen 
Kalf (2x) 
Kas 
Knoop 
Koesvelt 
De Kok 

Kuik 
Langeriets 
Pauw 
Schiere 
Schots 
Stijl 
Slaps 
Van Vliet (4x) 
Vos 

Waterlanders (m/v) 
Ballaster 
Bigge (3x) 
Van het Bil 

Bilkert (4x) 
Van der Bilt (2x) 
Blenk 
Bonk 
Bot 
Bot(t)er (8) 

Breef 
Buiten 
Evenblij 
Feitema (3x) 
Fontein (5x) 
Groeier (3x) 
Haspelmans (2x) 
Hee (2x) 
Heets 
Heier (3x) 
Helders 
Hettinga 
Interna 
Isenbeek (llx) 
Kangieter 

Koster 
Kroes (2x) 
Kruisebroer (3x) 
Kuiker 
Kuekens (4x) 
Modderman (2x) 
Pastoor (2x) 

Pyphroen 
Plas 
De Ring 
Robaard 
Roodmuts (2x) 
De Roos 
Schiers 
Schoegster 
Stelt (2x) 
Stoeldraaier 
Stoeltjes 
Turf 

Voordewind (4x) 
Vormer 
Vosma 
Van der Wei 
Zwarteboks 

achternamen lang niet altijd genoteerd, zoals blijkt uit vergelijking van de lid
matenboeken met de registers van huwelijken voor het gerecht uit deze 
periode.89 Ook als iemand niet met zijn achternaam in de archieven voor
komt, kan hij echter wel degelijk tot de elite hebben behoord. Dat blijkt wel in 
het geval van Waling Tjeerds, die niet alleen één der voornaamste Waterlan
ders was, maar ook in het industriële en financiële leven van de stad een grote 
rol speelde. Als zodanig was hij één van de mannen die aan de wieg van het 
doopsgezinde regentenpatriciaat in Harlingen stonden. 

Een Harlinger burgemeester: Dirk Ket 

De lidmatenlijsten van de Verenigde (Waterlandse) Gemeente, zoals die blijk
baar nog tot 1641 werd genoemd, vermelden in 1623 een zekere Dirk Willems 
Ket met vrouw en zoon. Dirk Willems Ket staat van 1600 tot 1620 ook te boek 
als burgemeester van Harlingen. Dat mag opmerkelijk heten: Ket was niet 
alleen doopsgezind, maar bovendien een immigrant van de eerste generatie. 
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Hij was omstreeks 1581 van Koudekerk aan de Rijn verhuisd naar Harlingen. 
In Koudekerk bekleedde de familie Ket in de zestiende eeuw onder meer het 
schoutambt en Dirk Willems Ket had er in 1571 land in de Hondsdijkpolder 
van zijn vader geërfd.90 In 1581 verkocht hij dit aan zijn broer Maas Ket, waar
na hij zijn Harlingse bruid Hadewy Willems naar Friesland volgde.91 

Niet alleen Kets naam, maar ook de grote afstand tussen Harlingen en 
Koudekerk doet kettingmigratie vermoeden. Genealogisch onderzoek beves
tigt dit. De keten begint echter niet in Harlingen, maar bij de 'Hollanders' op 
Het Bildt. De vader van Hadewy was de rijke Bildtpachter Willem Stevens. Hij 
werd in 1578 te St. Jacobiparochie in de Personele Impositie aangeslagen voor 
zes gulden - evenveel als de twaalf hoogst aangeslagenen in Harlingen in 
1579.92 Daaronder waren vier burgemeesters en een bakker, die opmerkelijk 
genoeg Willem heette.93 Mogelijk is deze 'Willem, bakker' dezelfde als onze 
Willem Stevens, die dan in 1578 of 1579 van Het Bildt naar Harlingen is ver
huisd. Tot 1575 was hij volmacht van St. Jacobiparochie, maar in 1598 werd hij 
in een Leidse akte vermeld als burger van Harlingen.94 Daaruit volgt dat hij 
daar al geruime tijd woonde. Willem Stevens kocht in datzelfde jaar het acht
ste deel van een huis in de Nieuwstraat aan de oostrand van Harlingen.95 Dat 
hij het ene jaar op Het Bildt werd aangeslagen en het volgende jaar voor het
zelfde bedrag in Harlingen is niet zo vreemd, want de taxateurs van de Perso
nele Impositie in de verschillende grietenijen en steden werkten los van 
elkaar. Voor iemand uit de Bildtse 'graanrepubliek' ligt het bakkersbedrijf voor 
de hand.96 

De migratieketen van burgemeester Ket begint met een oom van Willem 
Stevens' echtgenote, een zekere Dirk Laurens (van Poelgeest), die al in het 
midden van de zestiende eeuw verhuisde van Koudekerk naar Het Bildt. Daar 
trouwde hij hoogstwaarschijnlijk met de weduwe van een oom van Willem 
Stevens, op wiens boerderij hij van 1542 tot 1564 als 'pachrvolger' voorkomt.97 

Een generatie later waren twee Hollandse nichtjes van Dirk Laurens gehuwd 
met respectievelijk een stiefzoon van Dirk Laurens te St. Jacobiparochie en 
met Willem Stevens te Harlingen, waarna een dochter van de laatste weer een 
man uit haar moeders geboortedorp Koudekerk haalde.98 In dit licht gezien 
was burgemeester Dirk Ket dus niet helemaal een homo novus in de Friese 
havenstad. Zijn kostje was daar al min of meer gekocht, of liever gezegd: zijn 
bed gespreid. 

Hoe tolerant Harlingen ook was, een burgemeester van een Friese stad 
ontkwam er in het eerste kwart van de zeventiende eeuw niet aan om maatre
gelen te nemen die tot achterstelling van doopsgezinden en andere anders
denkenden leidden. Zo bepaalde de Friese overheid op 22 februari 1616, dat 
alleen gereformeerden mochten meestemmen over de benoeming van 'vol
machten tot landszaken' of andere bestuurlijke functies. Deze resolutie (op 
verzoek van de provinciale synode) werd namens de elf Friese steden onder
tekend door Homerus van Hettinga en Dirk Willems Ket.99 Niettemin werden 
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oud-burgemeester Ket en zijn vrouw tussen 1620 en 1623 lid van de Verenigde 
Doopsgezinde Gemeente in Harlingen - als ze dat in de voorgaande jaren al 
niet waren geweest. Van de zonen van Dirk en Hadewy trouwde Gerrit Dirks 
Ket, die zelf niet als doopsgezind te boek staat, in 1626 voor de gereformeerde 
kerk te Harlingen met een meisje uit St. Annaparochie op Het Bildt.100 In 1637 
was hij pachter van een stuk Nieuw Bildtland onder St. Annaparochie, waar
van hij het volgende jaar een perceel van veertien morgen in eigendom ver
wierf.101 Van een groep verre neven van grootmoederszijde, de erven Bonte-
man in datzelfde dorp, kocht hij in 1639 ook een zogenaamde Bildtrente, een 
soort obligatie waarvan de rente werd betaald uit de pachtopbrengst van een 
stuk Bildtland.102 Gerrits oudste broer Willem Dirks Ket staat van 1623 tot 1634 
intussen als doopsgezind in de lidmatenboeken, maar zijn zoon Theodorus 
Ket bleef net als zijn vader trouw aan de gereformeerde kerk. Hji bezocht de 
Latijnse school te Leeuwarden en werd in 1647 lid van de vereniging van 
Leeuwarder studenten te Franeker. Het verenigingsalbum vermeldt dat hij in 
1650 zijn rechtenstudie in Leiden voortzette en later vroedschap en secretaris 
van Harlingen werd. Hij trouwde in 1658 voor de gereformeerde kerk te Har
lingen met Uilkje van Vierssen, telg uit een geslacht van juristen dat oor
spronkelijk uit Vianen stamde.103 In de lidmatenboeken van de Vlaamse en 
Waterlandse gemeenten na 1641 komt de naam Ket niet meer voor. 

Het lijkt alsof de sociale stijging van de familie Ket in Harlingen per saldo 
gepaard ging met het verlies van de doperse identiteit. Vergeleken met de kin
deren en kleinkinderen van een handvol andere prominente Harlinger 
doopsgezinden is dit nogal opmerkelijk. Van de kleinkinderen van Jacob de 
Ring (en van diens zwager Hans Kardinaal) zijn de meesten als doopsgezind 
geïdentificeerd, ook al (her-)trouwde een enkeling in gereformeerde kring.104 

Ook bij het nageslacht van Waling Tjeerds blijkt de doperse identiteit steviger 
geworteld.105 De vraag of deze identiteit bij de familie Ket wellicht toch een 
wat andere betekenis had, zal verderop worden besproken. 

Doopsgezinden op Het Bildt 

In het vorenstaande hebben we kennisgemaakt met een tweede-generatie 
immigrant uit Zuid-Nederland die zich in het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw verdienstelijk heeft gemaakt voor de hereniging van de doopsgezinden 
in Friesland; met een andere Harlinger industrieel, die in het tweede kwart 
van die eeuw het gezicht van de Waterlandse gemeente mee heeft bepaald; en 
met een familie die in beide perioden zowel in de doopsgezinde als in de bur
gerlijke gemeente een min of meer vooraanstaande rol speelde en tevens deel 
uitmaakte van een migratieketen die van Zuid-Holland via Het Bildt naar 
Harlingen bleek te lopen. Hierbij is terloops een mogelijk verband tussen ket
tingmigratie en elitevorming ter sprake gekomen. In het vervolg van dit arti
kel zullen we onderzoeken hoe de doopsgezinde netwerken op Het Bildt aan 
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St. Jacobiparochie omstreeks 1700 (naar Sannes, Geschiedenis I, 346) 

deze processen hebben bijgedragen. Daartoe worden eerst aard en omvang 
van deze netwerken geschetst. 

Over het ontstaan van de doopsgezinde gemeenten op Het Bildt zijn wei
nig berichten bewaard. Klaas Meinderts Blesdijk, de schoonzoon van de door 
Menno's volgelingen zo verguisde David Joris van Delft (1501-1556), beschrijft 
hoe in 1535 de bezetting van het klooster Bloemkamp bij Bolsward werd voor
bereid door dopers die zich verzamelden 'in de huizen [...] op het hoge land 
welk Het Bildt genoemd wordt'.106 In datzelfde jaar doken tussen de wederdo
pers in een herberg in Groningen een vader en een zoon 'uit Winkel of Scha
gen' op die op Het Bildt woonden.107 Ook de militante wederdoper Jan van 
Batenburg sprak in 1538 van een anonieme geloofsgenoot op Het Bildt.108 In 
1554-1555 werden Co melis Willems en Frans Jans (van der Mei), kerkvoogden 
van St. Annaparochie, aangeschreven in verband met ketterij.109 Acht jaar 
later werden Pieter Cornelis en de zijnen, 'sectarysen' van St. Annaparochie, 
naar Berlikum ontboden om te worden berispt.110 Pieter Cornelis (Willems of 
Bonteman) was een zoon van Cornelis Willems 'op 't Bildt'. Zijn vader staat 
vanaf 1527 als pachter te St. Annaparochie te boek en bezat ook land in zijn 
geboortedorp Sassenheim.111 Zij maakten deel uit van de eerste en tweede 
generatie van Hollandse migrantenfamilies op Het Bildt. Tot de jongere gene
raties van deze familie behoorden Willem Stevens (de schoonvader van bur
gemeester Dirk Ket); diens neef Jacob Stevens (die in 1626 het bedrijf van De 
Ring kocht); en Jacobs zoon Arjen Jacob Stevens, die in 1636 optrad als doops
gezind dienaar.112 

Het probleem is nu dat de beide 'ketterse' kerkvoogden uit 1554-1555 op 
geen enkele manier als menisten herkenbaar zijn. In 1552, toen ook op Het 
Bildt een wapenschouw. werd gehouden, lieten beiden zich met 'harnas, 
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paard en wagen' op de zogenaamde monstercedel bijschrijven.113 Beider 
families behoorden in de tweede helft van de zestiende eeuw tot de toplaag 
van de Bildtpachters, zoals onder meer uit het kohier van de Personele Impo-
sitie uit 1578 blijkt. Ze leverden regelmatig bijzitters in het nedergerecht en 
Jan Bonteman, een zoon van Pieter Cornelis Willems, bracht het omstreeks 
1600 tot plaatsvervangend grietman.114 Ook dit wijst niet op het traditionele 
beeld van wereldmijding, zoals die bijvoorbeeld door Leendert Bouwens 
werd gepredikt. Eén en ander wordt pas verklaarbaar wanneer we de kerk
voogden uit 1554-1555 niet als menisten maar als (crypto-)Davidjoristen 
zien. David Joris ried zijn volgelingen namelijk aan om 'Ezau's klederen aan te 
trekken', oftewel zich als een soort kameleons te verschuilen binnen de 
bestaande orde.115 Bij dit 'veinzen' hoorde in voorkomende gevallen ook het 
aanvaarden van lekenambten in de kerk.116 

In de praktijk is het moeilijk om de identiteit van zulke 'veinzers' ondub
belzinnig vast te stellen. Zo is er een zendbrief uit 1550 van David Joris, 
gericht aan een 'Corn. Wil.' in Friesland.117 Uit niets blijkt dat dit de Bildtse 
kerkvoogd Cornelis Willems was. Otto Knottnerus wees mij echter op een 
pachtbrief uit 1545 waarin 'Pieter Cornelis Willems van Het Bildt' met zijn 
vrouw Lidewy land huurde bij Middelstum (provincie Groningen) van het 
schatrijke hoofdelingengeslacht Van Ewsum.118 Het voornaamste motief voor 
deze verhuizing lijkt landgebrek: pas na de dood van zijn (vermoedelijk oud
ste) broer Willem Cornelis in 1557 staat deze Pieter als pachter op Het Bildt te 
boek.119 Maar waarom de Van Ewsums? Zij waren geparenteerd aan de 
Schenks van Toutenburg die vanouds belangen op Het Bildt hadden. Sinds 
1539 waren beide families echter zo ernstig gebrouilleerd, dat een contact 
langs deze lijn onwaarschijnlijk is.120 Daarbij komt dat de familie Schenk fel 
katholiek was, terwijl de Van Ewsums andersdenkenden in hun rechtsgebied 
bleven tolereren. Knottnerus kon één wederdoper uit Munster traceren die in 
1541 bij Johan van Ewsum (vermeld 1531-1569) te Middelstum asiel zocht -
en vond.121 Uit Van Ewsums correspondentie blijkt ook belangstelling voor de 
ideeën van Menno en Joris.122 Of hij nu zelf een 'veinzer' was of eerder een 
'zoeker' (ik vermoed het laatste), dankzij hem was Middelstum omstreeks 
1550 blijkbaar een betrekkelijk veilig toevluchtsoord voor wie op gespannen 
voet met de Katholieke kerk stond.123 

Volgens de dooplijsten van Bouwens traden vanaf 1563 jaarlijks gemid
deld enkele tientallen Bildtkers tot de doopsgezinde gemeente toe.124 De vol-
wassenendoop werd door David Joris en zijn volgelingen allerminst conse
quent toegepast, mogelijk was na 1563 op Het Bildt sprake van een inhaalslag. 
In de eerste helft van de zeventiende eeuw burgerden de termen 'Mennoniet' 
en 'menist' ook hier geleidelijk in. Dan pas kan ook het aantal van deze gelovi
gen worden vastgesteld. Traditioneel wordt het percentage dopersen op Het 
Bildt vóór 1695 op 25% tot 30% geschat.125 Dit getal is echter beslist te hoog. 
De cijfers zijn met name afgeleid van het stemkohier uit 1655, dat zo'n vijftig 
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Bildtboeren, ruim een kwart van het totaal, als 'menist' vermeldt.126 Daarente
gen trouwden voor Het Bildtse nedergerecht tussen 1607 en 1630 bijna vijftig 
paren: ongeveer 10% van het aantal trouwerijen in de gereformeerde kerk.127 

In 1629-1630 werden nog vijftig doopsgezinde echtparen beboet omdat zij 
hun huwelijk alleen in hun eigen kerk hadden laten inzegenen.128 Tussen 1607 
en 1630 zijn zo op Het Bildt ongeveer honderd doopsgezinde paren geboek
staafd. Als bron voor deze periode komen verder de voogdij-autorisaties in 
aanmerking. Daarin staat tussen 1608 en 1630 bijna 12% van de benoemde 
curatoren als 'dopers' te boek - vrijwel evenveel als het door Zijlstra bereken
de percentage doopsgezinden op de gehele bevolking van Friesland.129 Deze 
percentages verschoven weliswaar in de volgende jaren. Het aantal huwelij
ken voor het nedergerecht nam tussen 1630 en 1655 enigszins af, terwijl de 
autorisaties van doperse curatoren van 12% naar 20% toenamen. De absolute 
aantallen daalden daarentegen. De slotsom moet zijn dat de Bildtse doopsge
zinden in 1655 oververtegenwoordigd waren bij de doorgaans welvarende 
boerenstand. Bronnen die ook het werkvolk en de overige bevolking van de 
Bildtdorpen meetellen geven echter een beeld dat nauwelijks afwijkt van wat 
elders in Friesland gebruikelijk was.130 

Richtingen op Het Bildt 

Zoals gezegd, werd Leendert Bouwens pas betrekkelijk laat (na 1563) op Het 
Bildt actief. Tot 1585 vermeldden hij en zijn opvolger Cornelis Jarigs hier 
ongeveer 250 dopelingen. Tussen 1603 en 1647 registreerden de Harde Frie
zen Jacob Teunis, Jacob Klaas en Joris Jacobs in totaal 37 dopelingen.131 In 
1662 bedacht Trijntje Rienks in haar testament de 'Jan-Jacobsgezinden te 
Annaparochie'. Het volgende jaar beklaagde de gereformeerde ds. Horreus 
zich over een 'nieuw Mennonitisch vermaanhuis' aldaar.132 Mogelijk is deze 
vermaning met Trijntjes geld gebouwd. Verder is over deze strenge groep, 
waarvan de laatste aanhangers in 1745 tot de Oude Vlamingen werden gere
kend, vrijwel niets bekend. Vermoedelijk hebben de meeste leden zich al 
vroegtijdig bij andere, minder strikte gemeenten aangesloten.133 

Daarnaast bestond er een meer vrijzinnige gemeente die in een testament 
uit 1638 de 'Hendrik Klaas' gemeente te Jacobiparochie' wordt genoemd. De 
testatrice was Mary Femmes, echtgenote van de omstreden sociniaan Ids Fok-
kes. Aan de 'Mennonite armen' van genoemde gemeente liet zij 200 gulden na, 
aan de 'armen van de gemeente van Jasper Pauwels' gezindheid te Berlikum' 50 
gulden en aan de 'gemene (= gereformeerde) armen' aldaar eveneens 50 gul
den.134 Daaruit blijkt waar haar grootste betrokkenheid lag. Er zijn overigens 
meer aanwijzingen voor sociniaanse sympathieën op Het Bildt. De gewezen 
predikant Johannes Luderus uit Buxtehude, volgeling van de sociniaan Mat-
thias Vehe, werd omstreeks 1605 ontslagen als schoolmeester te St. Annapa
rochie. Daarna sloot hij zich aan bij een doopsgezinde gemeente te Dokkum.135 
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Eerste blad van het testament van Mary Femmes (afschrift in testamentenregister Hof van Friesland) 

De 'gemeente van Hendrik Klaas' was zeer waarschijnlijk de voortzetting van 
wat in 1605 de 'gemeente van de dijk' (Oudebildtzijl) werd genoemd.136 De 
omschrijving komt uit het Aantekeningenboekvan Dirk Jans en diens mogelij
ke doperse sympathieën zijn ook al eens onderzocht.137 Op een zondag in 
1605 kwam deze gemeente bijeen ten huize van Arjen Joris.138 Van de bezoe
kers noemt het Aantekeningenboek Waling Walings en diens schoonzoon 
('zwager') Arjen Simons139: 

In 't jaar 1605 stierf de eerzame Waling Walings op 10 november. Hij ging 's mor
gens nog welgemoed ter vergadering van de gemeente van de dijk bij Arjen Joris. 
's Middags is hij vandaar ook welgemoed met zijn zwager Arjen Simons gaan eten 
en drinken tot 's avonds toe. Toen hij naar huis ging, klaagde hij nog niet [...] Denk 
wat droefheid dat was voor al zijn kinderen dat hij zo plotseling gestorven is. Men 
zegt dat ze met zijn vijven zijn geweest: twee zusters en drie broers. [...] Twee broers 
zijn ook gestorven en de twee zusters zijn ook van huis gestorven: de ene verdronk 
in het hoge water - amen, finis. 
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Waling Walings was blijkbaar doopsgezind, maar mijding en matigheid waren 
niet zijn sterkste kanten. Hendrik Klaas, Arjen Simons en anderen heten in 
1627 in een schuldbrief 'opzichters en bedienaren van de armen hunner 
gemeente'.140 In 1636 konden Hendrik Klaas en zijn mededienaren van de 
'Gemeente Jesu Christi' beschikken over een eigen vermaanhuis aan de dijk 
te Oudebildtzijl.141 We zien hen tussen 1621 en 1677 in wisselende samenstel
ling optreden: Hendrik Mewis (1621), Arjen Simons (1621), Pieter Tjeerds 
(1621 en 1636), Hendrik Klaas (1621, 1636 en 1638), Dirk Klaas (1636), Arjen 
Jacob Stevens (1636), Simon Arjens (1664), Johannes Sipkes (1664 en 1677) en 
Arjen Gerrits (1677). Ook Filip Walings en de zijnen, die in 1684 als 'opsien-
ders' optraden, behoorden wellicht tot deze gemeente. Zekerheid daarover 
hebben we echter niet, omdat de oudst bewaarde lidmatenlijst van de 
gemeente pas uit 1695 dateert.142 

In 1695 trad de gemeente te Oudebildtzijl en St. Annaparochie toe tot de 
nieuw opgerichte Friese Doopsgezinde Sociëteit. De gemeente had toen 118 
leden, waarvan ongeveer een derde deel te Oude Bildtzijl.143 Ook de meeste 
behoudende gemeenten traden toe tot de Friese Sociëteit. In een handge
schreven namenlijst uit 1731, bewaard in Amsterdam, is echter sprake van een 
'Verenigde Vlaamse en Waterlandse Gemeente St. Annakerk en Bil (dt) zijl'.144 

Wanneer deze naam voor het eerst werd gebruikt is onduidelijk, maar de 
indruk wordt gewekt dat de minder strenge doopsgezinden op Het Bildt zich 
op vergelijkbare wijze organiseerden als in Harlingen. Daar bestonden 
immers in het tweede kwart van de zeventiende eeuw afzonderlijke 'Water
landse' en "Vlaamse' gemeenten, die in 1672 samensmolten. Op Het Bildt zijn 
met name aan de groep rondom Hendrik Klaas enige min of meer Waterland-
se trekken toe te schrijven. Zo heeft de aanvankelijke aanduiding van 'opzich
ters en bedienaren' in 1636 plaatsgemaakt voor de onvervalst Waterlandse 
term 'dienaren' voor alle ambtsdragers; blijkt in 1638 de gemeente in de gunst 
te staan van een echtpaar met sociniaanse (en waarschijnlijk ook Waterland
se) sympathieën; en lijkt er ook vrij grote continuïteit onder de dienaren te 
bestaan. Een mogelijke verklaring voor deze continuïteit zou coöptatie kun
nen zijn. Deze was ook elders in Waterlandse gemeenten gangbaar. Daarom 
zal nu eerst worden gepoogd een groepsportret te schetsen van de doopsge
zinde dienaren op Het Bildt rondom Hendrik Klaas van 1603 tot 1684. 

De familiekring van Hendrik Klaas 

Hendrik Klaas, in 1638 genoemd als woordvoerder van zijn gemeente, was 
zeer waarschijnlijk een zoon van de Klaas Hendriks, die in 1578 te St. Annapa
rochie werd aangeslagen voor zes gulden en daar in 1612 gereformeerd kerk
voogd was. In 1616 wordt een Jannetje als diens weduwe vermeld.145 Roarda 
identificeert haar als Jannetje Arjens Schijf, kleindochter van een zekere Hei
man Schijf die in 1523 en 1535 schout op Het Bildt was.146 Hendrik Klaas trad 
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in 1615 op als curator voor de weeskinderen van wijlen Filips Arjens Schijf, 
wiens 'volle zusterling' (oomzegger) hij was. Hij was toen al doopsgezind. Zijn 
oom werd in 1578 aangeslagen in de Personele Impositie voor 30 stuivers, 
evenveel als de eerdergenoemde Klaas Dirks (Vink). Het landbezit van groot
vader Arjen Heimans Schijf (40 morgen in 1570) was inmiddels verdeeld 
onder de zes kinderen en hun aanhang.147 De vooraanstaande positie van 
deze familie stelde Arjen Heimans in staat zijn vier dochters uit te huwelijken 
aan de rijkste Bildtboeren. Jannetje trouwde met Klaas Hendriks (zes gulden 
in 1578); haar zuster Neeltje (vermeld 1607) was getrouwd met Steven Klaas 
(zes gulden in 1578), de vader van Jacob Stevens. Jacob Stevens zelf trouwde 
met Korsje Arjens Schijf (vermeld 1614-1626), een zuster of nicht van Neel
tje.148 De dienaren Hendrik Klaas (Hendriks) en Arjen Jacob Stevens waren 
dus hoe dan ook neven 

Dirk Klaas, die in 1636 wordt vermeld als dienaar, was eveneens een neef 
van Arjen Jacobs Stevens. Kort voor zijn overlijden in 1649 liet hij een testa
ment maken, waarin, kennelijk in navolging van Mary Femmes, behalve zijn 
eigen geloofsgenoten ook de 'gemene armen' van St. Jacobiparochi werden 
bedacht. Het meeste ging naar 'de armen van de gemeente van mijn gezind
heid'.149 Nog datzelfde jaar werd 'de eerbare Dirk Klaas Stevens' in St. Jacobi
parochie ter aarde besteld.150 In 1606 liet Dirk Klaas zich echter nog niet als 
doopsgezind kennen: samen met zijn broers Willem en Aart Klaas legde hij op 
de gebruikelijke wijze de eed als curator af. Zijn broer Aart trouwde echter een 
jaar later echter voor het gerecht in plaats van in de gereformeerde kerk. Gold 
het afleggen van de eed als strijdig met de doperse identiteit, een huwelijk 
'voor het gerecht' betekende juist het tegendeel. Het huwelijk (met een ach
ternicht: de bekende 'Bildtse binnentrouw') werd gesloten door zijn oom, de 
bijzitter Jacob Stevens, Arjens vader. De vraag blijft of Dirk en zijn broer zich 
omstreeks 1606 hebben bekeerd of dat zij al eerder waren gedoopt, zodat hun 
eedaflegging in 1606 moet worden opgevat als een vorm van veinzerij. Gezien 
de Davidjoristische precedenten in de familie valt het laatste niet uit te sluiten. 

De familie van Arjen Simons (vermeld als bezoeker van de 'gemeente van 
de dijk' in 1605 en als dienaar in 1621) behoorde eveneens tot de bovenlaag 
van welgestelde Bildtboeren. Arjens vermoedelijke vader Simon Adriaans 
werd in 1578 te St. Jacobiparochie in de Personele Impositie aangeslagen voor 
drie gulden. In 1620 nam Arjen voor het respectabele bedrag van 13.400 gul
den de pacht over van 33V2 morgen Bildtland.151 In 1637 verkregen zijn erven 
deze kavel in eigendom van de Friese Staten.152 Daarnaast pachtte hij 55 mor
gen op het Nieuwe Bildt.153 Zijn zoon Simon Arjens, in 1664 genoemd als die
naar van de doopsgezinde gemeente, trouwde tweemaal voor het Bildtse 
nedergerecht (in 1627 en 1643) en wordt ook in het stemkohier van 1655 ver
meld als 'menist'. Diens zuster Dieuwer trouwde in 1628 voor het nederge
recht met Jan Jacob Stevens, een broer van de dienaar Arjen Jacob Stevens.154 

De beide dienaren Simon Arjens en Arjen Jacobs waren dus zwagers. 
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Van de tien tussen 1621 en 1684 vermelde doopsgezinde dienaren op Het 
Bildt waren er maar liefst tenminste vijf aantoonbaar verwant en/of verzwa-
gerd. De term 'nepotisme' lijkt hier meer op zijn plaats dan 'coöptatie'. Daar
entegen kunnen de in 1621 vermelde dienaren Pieter Tjeerds en Hendrik 
Mewis niet met dit familienetwerk in verband worden gebracht. Zij staan voor 
het eerst samen als 'dopers' te boek in 1614, wanneer beide optreden als cura
tor van de weeskinderen van een zekere Tymen, vermoedelijk een lid van hun 
gemeente. Maar Pieter had op zijn beurt weer relaties met andere vooraan
staande families. In 1617 trad hij op als curator voor de weeskinderen van wij
len Jan Arjens Vink, waarschijnlijk een volle neef van Klaas Dirks, de bovenge
noemde stief- en schoonvader van Yme Jacobs de Ring. De familie Vink was 
op zijn beurt verzwagerd met Arjen Jacob Stevens. Diens oom Willem Stevens 
(de Jonge, †1636) was namelijk in tweede echt getrouwd met Houkje, een 
dochter van de gereformeerde diaken Jacob Jans Vink.155 Arjens vader Jacob 
Stevens kocht zoals we zagen in 1626 het bedrijf van Yme de Ring. 

Kennelijk loopt er meer dan één lijn van dit Bildtse familienetwerk naar de 
Harlinger doopsgezinden. De Harlinger burgemeester Dirk Ket kwam in dit ver
band al ter sprake als schoolvoorbeeld van kettingmigratie. Familiebetrekkin
gen tussen de Harlinger Waterlandse diaken Waling Tjeerds zijn Bildtse ambtge
noot Pieter Tjeerds konden niet worden vastgesteld, maar het is niet uit te 
sluiten dat beiden halfbroers waren, wier moeder Ybel Walings deel uitmaakte 
van de Bildtse 'Walings-groep'. De stamvader van deze groep is een zekere 
Waling Simons, die in de eerste helft van de zestiende eeuw tot de grotere pacht
boeren onder St. Jacobiparochie behoorde.156 In 1578 werden te St. Jacobipa-
rochie Waling Walings (zes gulden), Heerke Walings (zes gulden) en Jan Walings 
(zes gulden) voor de Personele Impositie aangeslagen. De naam Waling(s) kwam 
toen elders in Friesland nauwelijks voor. Zoals gezegd was de dienaar Arjen 
Simons een schoonzoon van Waling Walings (†1605), waarmee de keten naar 
het familienetwerk van Jacob Stevens en Dirk Ket weer wordt gesloten. 

De hoge aanslagen voor de Personele Impositie wekken de indruk dat de 
levensstijl van de leden van dit Bildtse netwerk allerminst sober was. Uit een 
noodopgraving in een boerderij aan de Westhoek bij St. Jacobiparochie, die 
oorspronkelijk bezit was van de familie van Jacob Stevens c.s., bleek onlangs 
dat men de vloeren had belegd met kostbare majolica-tegels, vrijwel zeker uit 
één van de bekende gleibakkerijen te Harlingen.157 Van de hierboven genoem
de Aart Klaas is een zilveren verlovingslepel uit 1606 bewaard, waarop de 
(identieke) wapens van bruid en bruidegom staan gegraveerd.158 Ook Jacob 
Stevens, die het echtpaar in 1607 trouwde, was niet wars van enige pronk. In 
de Waterlandse familie Fontein is een zilveren beker vererfd waarop (vermoe
delijk door de Harlinger edelsmid Haye Semeins) de namen en familiewapens 
van Jacob Stevens en Korsje Arjens zijn gegraveerd.159 Over de grote staat die 
de Fonteins in de zeventiende eeuw in Harlingen voerden, is al het nodige 
geschreven.160 
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Dat alles roept de vraag op, of het hier geschetste Bildtse familienetwerk, 
waarvan ook de Harlinger burgemeester Ket deel uitmaakte, representatief is 
voor de bovenlaag van de 'vrijzinnige' doopsgezinden op het vroeg-zeven-
tiende-eeuwse platteland. Het lijkt erop dat de materiële cultuur van de 
doopsgezinde elite op Het Bildt veel dichter bij die van de Harlinger Waterlan
ders lag dan bij die van 'fijne' menisten zoals het Jan-Jacobsvolk. Ook de ver
wantschapsbetrekkingen met niet-doopsgezinden wijzen in deze richting. Er 
schuilt hier echter een addertje onder het gras, zoals hierna zal blijken. 

Overgang of omgangsoecumene? 

Eén van de programmapunten die in 1995 door de 'Werkgroep Onderzoek Eli
tevorming' zijn geformuleerd, is mobiliteit, zowel in geografische zin (migra
tie) als in de zin van overgangen van de doopsgezinde naar de gereformeerde 
kerk.161 Met de laatste formulering is vermoedelijk (onbedoeld) een éénrich
tingsverkeer gesuggereerd, waarvan in werkelijkheid geen sprake was. Ook 
overgangen van gereformeerd naar doopsgezind kwamen in de beste kringen 
voor. Zo stond bijvoorbeeld de Waterlandse leider Hans de Ries nog tot 1575 
als gereformeerd predikant te Antwerpen.162 

We hebben al gezien dat met name de Waterlanders het bekleden van 
overheidsambten niet op voorhand afwezen. Zo volgde Arjen Simons, die al 
in 1621 te boek stond als doopsgezind 'dienaar', zeven jaar later zijn schoon
zoon Jan Jacob Stevens op als dorpsvolmacht van St. Jacobiparochie.163 Dit 
vormt alweer een aanwijzing dat een deel van de Hendrik Klaas' gemeente op 
Het Bildt Waterlandse opvattingen koesterde. Meer verbazing wekt het optre
den van Jan Jacob Stevens als gereformeerd kerk- en armenvoogd van St. 
Jacobiparochie in de jarenl632-1633, vier jaar nadat hij voor het gerecht (en 
niet voor de gereformeerde kerk) was getrouwd met Dieuwer Arjen Simons. In 
het stemkohier van 1655 staat hij vervolgens weer als 'menist' te boek. 

Ook enkele dienaren van Hendrik Klaas' gemeente worden vermeld als 
gereformeerd kerk- of armenvoogd: Pieter Tjeerds in 1612 (samen met Klaas 
Hendriks, de vermoedelijke vader van Hendrik Klaas) en Arjen Jacob Stevens 
in 1620. De laatste staat voor het eerst in 1634 als 'dopers' te boek, wanneer hij 
optreedt als curator was voor de kinderen van zijn broer. In theorie kunnen 
beide later zijn overgegaan naar de doperse gemeente, maar in de praktijk 
kwam dit vrijwel alleen bij een gemengde huwelijken voor.164 Van een huwe
lijk van één van beiden is in deze jaren echter geen sprake.165 

Vermoedelijk waren Pieter Tjeerds en Arjen Jacob Stevens ook al doopsgezind 
toen zij het ambt van kerkvoogd bekleedden. Dit kwam, tot afgrijzen van de 
provinciale gereformeerde synode, destijds in Friesland wel meer voor.166 

Kennelijk stond een doopsgezinde identiteit het aanvaarden van een ambt in 
de gereformeerde kerk niet in de weg. Aanvankelijk veronderstelde ik hierbij 
vooral pragmatische overwegingen. Bergsma heeft immers uitvoerig betoogd 
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dat zowel menisten als (belijdende) gereformeerde lidmaten tussen 1580 en 
1650 slechts een minderheid van de Friese bevolking uitmaakten. Het ligt dan 
voor de hand dat de schaarste aan kandidaten werd opgelost door wat Bergs-
ma 'omgangsoecumene' noemt.167 Deze term verwijst dan niet alleen naar het 
sociaal verkeer tussen (gematigde) doopsgezinden en gereformeerden, maar 
ook naar de ambts- of rechtsomgang waaraan beide groepen deelnamen. Van 
de getalsmatige gelijkheid die Bergsma daarbij voor Friesland veronderstelt, 
was echter op Het Bildt geen sprake. De verhouding tussen huwelijken voor 
het gerecht en in de gereformeerde kerk gaf al aan dat de gereformeerde 
bevolkingsgroep in het begin van de zeventiende eeuw veel talrijker was dan 
de doopsgezinde. Een globale telling van vaders, bruidegoms en mannen in 
de gereformeerde doop-, trouw- en lidmatenboeken van St. Annaparochie 
tussen 1605 en 1655 bevestigt dit:168 

vaders van gereformeerde mannelijke 
gereformeerde bruidegoms lidmaten 

dopelingen (gereformeerd) 

1605-1630 ca. 325 namen ca. 150 namen ca. 150 namen 
1631-1655 ca. 225 namen ca. 150 namen ca. 150 namen 

Wanneer we de 150 belijdende gereformeerde lidmaten in St. Annaparochie 
gedurende de jaren 1605-1630 vergelijken met de 100 doperse gezinshoofden 
(uit alle drie parochies!) waarvan ons de namen bekend zijn, dan blijkt het 
eerste getal een veelvoud van het laatste te vormen. Daarbij zijn de tientallen 
niet-belijdende 'doopleden' (elders ook wel 'liefhebbers' genoemd) nog niet 
eens meegeteld.169 Met enig recht heette de gereformeerde kerk op Het Bildt 
de Groate Kerk, ondanks het feit dat de elite van ambtsdragers allesbehalve 
exclusief gereformeerd was. 

Hoe kon deze merkwaardige omgangsoecumene onstaan? De sleutel
woorden lijken nepotisme en binnentrouw te zijn. Omstreeks 1600 werden de 
locale kerkelijke en wereldlijke bestuursambten op Het Bildt vergeven binnen 
een familienetwerk van overwegend Hollandse immigranten, dat door endo-
game huwelijken steeds hechter werd. Binnen dit netwerk overheersten de 
rijke pachtboeren, en juist bij hen waren relatief veel doopsgezinden te vin
den. Hun kameleontische optreden als doopsgezinde dienaren dan wel gere
formeerde kerk- of armenvoogden lijkt op zijn beurt aan te sluiten bij de 
Davidjoristische praktijken van de voorgaande eeuw, maar is tegelijkertijd 
goed in termen van een klassieke assimilatie- en intergratieproblematiek te 
beschrijven. 

Assimilatie vormt vaak de eerste stap op weg naar integratie, maar assimi
latie gaat soms niet verder dan het aannemen van de kleur van de omgeving. 
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Zestiende-eeuwse majolicategels (132 x 132 mm), in 1998 gevonden onder de vloer van de boerderij 

Oude Bildtdijk 1185 te Westhoek (foto E.J. Kuiken, St. Annaparochie) 

Binnen een gemeenschap van kettingmigranten is assimilatie een van de eer
ste sociale vaardigheden die wordt overgedragen. De eerste generatie Bildtko-
lonisten, van wie de groep rond Hendrik Klaas afstamde, woonde al in Fries
land nog voor de Davidjoristen, Batenburgers en andere wederdopers hier 
voet aan de grond hadden gekregen. Hun betrekkelijke isolement (binnen-
trouw!) en hun assimilatievermogen boden echter gunstige overlevingsvoor-
waarden aan degenen onder hen die deze nieuwe ideeën waren toegedaan. 
Hun geografische mobiliteit strekte vermoedelijk in de eerste jaren eveneens 
tot voordeel, zoals blijkt uit het voorbeeld van Pieter Comelis Willems, die zijn 
toevlucht zocht in het Groningerland. Het aangeleerde vermogen tot assimi
latie maakte niet alleen deelname aan de omgangsoecumene op Het Bildt 
mogelijk, het stelde ook iemand als Dirk Ket in staat zich tot burgemeester 
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van Harlingen te laten verkiezen. De Bildtse Hollanders waren hierin blijk
baar succesvoller dan de Zuid-Nederlandse immigranten, die met hun al dan 
niet vermeende superioriteitsvertoon de Friese geloofsbroeders van zich ver
vreemdden. Kennelijk legde eerst de tweede golf van Zuiderlingen, waartoe 
ook Jacob de Ring behoorde, hierin meer beleid aan de dag dan hun voorgan
gers. Op hen had de administratieve guerrilla die de gereformeerde synode 
tegen andersdenkenden voerde, in elk geval even weinig vat als op de gema
tigde Bildtse doopsgezinden - voorzover zij althans rijk genoeg waren om de 
hierbij opgelegde boetes te betalen. 

Besluit 

De keerzijde van deze kameleontische assimilatie is het mogelijke verlies van 
identiteit. De kans hierop is groter, wanneer het aannemen van die identiteit 
in de regel vrijwillig en bewust plaatsvindt, zoals dat bij de volwassenendoop 
onder de zeventiende-eeuwse menisten gebruikelijk was. In de Bildtse immi
grantensamenleving golden pragmatische overwegingen van status en socia
le overleving vanouds als legitiem; de aantrekkingskracht van de gerefor
meerde kerk was daarvan een logisch voortvloeisel. Deze aantrekkingskracht 
miste zijn uitwerking op de kinderen van de Bildtse dienaar Simon Arjens 
niet. Van hen komt alleen nog Waling Simons (†1707) in de doopsgezinde lid
matenboeken voor. Diens broer Arjen Simons trouwde daarentegen in 1687 
in de gereformeerde kerk. In datzelfde jaar werd hij gereformeerd kerk- en 
armenvoogd voor het noorderkwartier van St. Annaparochie. Zijn wapen, een 
leeuw vergezeld van drie doodshoofden, prijkt nog steeds boven de ingang 
van de Van Harenskerk te St. Annaparochie op een gedenksteen uit 1682 (toen 
hij dorpsvolmacht was).170 Het was misschien deze aantrekkingskracht van de 
'Groate Kerk', die de doopsgezinden in 1695 dwong zich beter te organiseren. 
Vanaf dat jaar werden er ook in 'onze gemeente' van Het Bildt lidmatenlijsten 
bijgehouden. Er zijn geen aanwijzingen dat dat al eerder het geval was. 

De geschiedenis van de familie Ket lijkt erop te duiden dat ook in Harlin
gen de roep van de 'Groate Kerk' in de loop van de zeventiende eeuw steeds 
sterker klonk. Toch was dit soort overgangen, zoals bij de familie Ket plaats
vond, allerminst regel bij het Harlinger regentenpatriciaat. Voor de gevestigde 
doopsgezinde elite leverde een overgang naar de gereformeerde kerk nauwe
lijks extra status op. Kan de Bildtse immigrantenmentaliteit de betrekkelijk 
laat gearriveerde familie Ket parten hebben gespeeld? Hoewel hun assimilatie 
tot op zekere hoogte geslaagd is te noemen, is er blijkbaar bij hun integratie in 
het doopsgezinde establishment blijkbaar toch iets 'misgelopen'. 

<^>-
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Noten 

1 De schrijver dankt EJ. Kuiken te St. Annaparochie, D. Hunger te Basel, dr. Y.B. Kui
per te Groningen, S. Koorn te Haren, H.P. ter Avest en J. van der Wal te Harlingen, 
mevr. A.A. van Poelgeest te Hoofddorp, prof. dr. J.T. Nielsen te Leeuwarden en drs. 
H.M. Kuypers te Voorschoten. 2 WRR, Immigratiesamenleving, 44. 3 Toonder, Ande
re wereld. De strip werd getekend in 1979 en in 1982 uitgebracht. 4 De eerste aanzet 
hiertoe kwam overigens vanuit het bedrijfsleven (WRR, Immigratiesamenleving, 56). 
5 WRR, Immigratiesamenleving, 59. 6 In de zestiende eeuw gold verhuizing van het 
ene gewest naar het andere als migratie. Onder de Republiek was ook iemand die in 
een ander gewest was geboren een 'vreemdeling' (Van den Borne, 'Naturalisaties', 
210). 7 TRAF, toegang 1 (originelen in Dresden) inv. nrs. 729-731,2132; regest in: San-
nes, Geschiedenis I, 13-14. 8 Kuiken en Van Poelgeest, 'Bonteman', 671-678. 9 Onge
publiceerd databestand 'Willem Stevens: Kith and Kin' van de auteur. Binnen de 
zesde graad vallen volgens het Romeinse recht de nakomelingen van gemeenschap
pelijke overgrootouders (zie bijvoorbeeld: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 
55 (2001) 52,125). Volgens kerkelijk recht mochten zulke verwanten niet trouwen zon
der ontheffing. 10 Zijlstra, Gronden, 287; Huizinga e.a. (eds.), Harlingen, 20; vgl. 
Decavele, Reformatie. 11 Vos, 'Dooplijst'. 12 TRAF CKE 6030. 13 Jacques d'Auchy, 
afkomstig uit Mont St. Eloi, stierf in 1559 na twee jaar gevangenschap te Leeuwarden 
(Decavele, Reformatie I, 513). Uit het proces-verbaal van zijn verhoren (Cramer (ed.), 
'Offer', 268-323) blijkt overigens niet dat d'Auchy is ondervraagd over zijn eventuele 
weigering wapens te dragen (vgl. Kühler, Zestiende eeuw, 338). 14 Kühler, Zestiende 
eeuw, 399-402. 15 I.H.V.P.N., Beginsel, 534. Deze Friese auteur schreef zijn verhaal 
naar eigen zeggen in 1615. Vermoedelijk uit eigen ervaring geeft hij enkele voorbeel
den van de 'kleingeestigheid' van de Vlaamse broeders (Beginsel, 544-546). 16 Over 
Tingieter (alias Tinnepotgieter) en zijn herkomst: Decavele, Reformatie I, 458, 613 en 
II, 186. 17 Kühler, Zestiende eeuw, 412. 18 De Hoop Scheffer, Archief l, 86 nr. 480. In 
1574 is zijn zoon Yme in Harlingen geboren (Lambour, 'Doopsgezind', 190). 19 Lam-
bour, 'Doopsgezind', 190. 20 Loosjes, 'Jan Jacobsz'. Over zijn jonge jaren staat niets 
vast. In een acrostichon van zijn hand heet hij 'Jan Jacob Haiessoen', in een ander 
'Jacobus filius Hajonis' (Loosjes, 'Jan Jacobsz' 187). Mogelijk was zijn vader Jacob 
Hayes, in 1561 'burgemeester en mede raad der stad Harlingen' {Protocol Cleutingm. 
288). Omstreeks 1563 verkochten een Jacob Hayes en zijn vrouw Barbara Feikes hun 
huis te Harlingen (TRAF toeg. 4 inv. nrs. 24 f. 18, 25 f. 25). In 1573 wordt een Jacob 
Hayes vermeld als 'tavenier' (kroegbaas) te St. Annaparochie op Het Bildt (Sannes, 
Geschiedenis I, 78). 21 Handschrift Van Kuijven, niet gepagineerd. 22 Vriendelijke 
mededeling van drs. O.S. Knottnerus. Landelijk leidde de tussen 1601 en 1609 tot 
stand gekomen 'Bevredigde Broederschap' van Friezen, Hoogduitsers en Waterlan
ders tot onvrede. In 1613 splitste een deel van de Friezen en Hoogduitsers zich weer af 
(Kühler, Zestiende eeuw, 458-459). Dit zal ook voor Harlingen hebben gegolden. In 
1618 rekenden de volgende leraren en oudsten in Friesland zich tot de Verenigde 
Gemeenten: Yme de Ring, Jacob Filips, Ids Fokkes, Harmen Harmanus, Jetse Alberts, 
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Gooike Dirks, Arjen Dirks, Sjoerd Ruurds, Pan Hettes en Ewis Cantgans (Siemelink, 
'Workum', 62). Zij richtten zich in april van dat jaar in de 'Workumer kwestie' tot Hans 
deRies. 23 Zijlstra, Gronden, 282-283. 24 Zijlstra, Gronden, 480. 25 Voor definities en 
discussie zie Brand, Overwicht, 5-8. 26 Kühler, Gemeentelijk leven, 17-18; Zijlstra, 
Gronden, 439, 441. 27 Zijlstra, Gronden, 440. 28 De Duitse socioloog Max Weber 
(1864-1920) legde een verband tussen protestants arbeidsethos en het ontstaan van 
kapitalistische elites (discussie in: Zijlstra, Gronden, 469-471). Zijn Duitse collega Wer-
ner Sombart (1863-1941) legde daarentegen de nadruk op de rol van (joodse) minder
heden hierbij (Sombart, Modern Capitalism). Voor de doopsgezinde immigranten in 
Noord-Duitsland is deze laatste these uitgewerkt in: Schepansky, 'Hamburg und Alto-
na'. 29 Kuiper, 'Elitevorming'. 30 Schutte, 'Oosterbaan'; De Jong, 'De Gavere'; Kui
per, 'Stinstra's'; idem, 'Pachtersoproer'; idem, 'Zeehandelaar'. 31 Formsma e.a. 
(eds.), Historie Stad en Land, 341, 695. 32 Nielsen, Menisten, 52. Hier verrees in 1643 
ook het Weeshuis der Mennonieten (Nielsen, Menisten, 51). 33 Schotanus, Beschry-
vinge, 258. 34 P.M. de Klaver, 'Ontwikkeling van de nijverheid in Harlingen' in: Hui-
zinga e.a. (eds.), Harlingen, 80. 35 Schroor en Van den Heuvel (eds.), Atlassen, 108-
114. 36 Schotanus, Beschryvinge, z.p. 37 Bijlage bij G.P. Karstkarel, 'De Grote 
Vogelvluchtkaart |van] ca. 1610' in: Huizinga e.a. (eds.), Harlingen, 241-242. 38 TRAF 
toeg. 13-06 inv. nr. 231 f. 116v. Het stookhuis lag 'recht achter Klaas Slotmaker'. 39 
Israels, Tractaet. 40 De Hoop Scheffer, Archief \, 94 nr. 527; Zijlstra, Gronden, 283 n. 
51. 41 Nielsen, 'Vermaningen', 9. 42 Siemelink, 'Workum'; Zijlstra, Gronden, 370. 
Yme de Ring had zelf een schoonzuster uit Workum: Zwaantje Stevens. Deze trouwde 
in 1597 voor het gerecht te Harlingen met zijn broer Hans Jacobs de Ring (TRAF, DTB 
348h). 43 De Hoop Scheffer, Archief II, 281 nr. 1890. 44 Knottnerus/Noordduitse 
kustgebied,' 41; Göttsch, 'Hollander', 18. 45 Siemelink, 'Workum', 82. 46 De Hoop 
Scheffer, Archief II-2, 107 nr. 669. 47 TRAF microfiches testamenten Hof van Fries
land EEE2 f. 47v-48v. Ids Fokkes was in 1618 ook met Yme de Ring en andere Friese 
leraren en oudsten betrokken bij de oplossing van de Workumer kwestie (Siemelink, 
'Workum', 62-64). 48 Lambour, 'Doopsgezind', 189. 49 De Ring, Lijk-predicatie. Ros-
cius was burger van Hoorn. 50 Afbeelding in: Nielsen, Menisten, 30. 51 Van der Meer 
e.a. (eds.) Boarnen, 227-229. 52 Van der Meer e.a. (eds.) Boarnen, 161. 53 Over deze 
hoogst aangeslagenen: Marseille, Harlingen, 28. 54 De Jong, 'De Gavere', 9. 55 Zijl
stra, Gronden, 288. 56 De Jong, 'De Gavere', 9; Lambour, 'Doopsgezind', 189-190. 57 
De Jong, 'De Gavere', 9. 58 Lambour, 'Doopsgezind', 189. 59 Kistemaker en Van Vil-
steren (eds.), Bier'. 60 Trembath, 'Haarlem', 213-217. 61 Van Loenen, Brouivindustrie, 
68-69. 62 Over doopsgezinden in Poperingen tot 1558, zie: Zijlstra, Gronden, 287. 63 
Kistemaker en Van Vilsteren (eds.) Bier!, 82-83, 86. 64 'Koytbier' volgens dit recept 
wordt sinds enige jaren weer verkocht door de Jopenbrouwerij te Haarlem. 65 Klaas 
Dirks werd in 1578 als pachter te St. Annaparochie aangeslagen voor 30 stuivers (Van 
der Meer e.a. (eds.), Boarnen, 270). Over de grootte van zijn boerenbedrijf zijn geen 
gegevens bekend. 66 Dirck Jansz., Aantekeningenboek, 15. 67 Dirck Jansz., Aanteke-
ningenboek, 19. 68 De Bildtboeren profiteerden in deze jaren ook van de stagnerende 
graanaanvoer vanuit de Oostzee, die de prijzen op de beurs van Amsterdam opdreef 
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(Jansz., Aantekeningenboek, 122-123). 69 TRAF NT 13-145, nrs. 11, 25, 36, 66, 93, 198; 

TRAF DTB 130D (lidmaten St. Annaparochie). 70 TRAF toeg. 13-07, inv. nr. 93. 71 

TRAF toeg. 13-07, inv. nr. 8. 72 Marseille, Harlingen, 64. 73 De Harlinger stadsplatte

gronden uit 1610 en 1649 tonen nergens putstoelen. De brouwerijen betrokken hun 

water dus blijkbaar evenals die in Amsterdam van waterschepen (vgl. Kistemaker en 

Van Vilsteren, eds., Bier!, 78). 74 Marseille, Harlingen, 64. 75 Sannes, Geschiedenis I, 

471. 76 De Vries, Menisten, 14. 77 De Klaver, 'Nijverheid', 72. Het bedrijf staat dus 

vermoedelijk al op de kaart van Jacob Lous uit 1610. 78 Marseille, Harlingen, 61. 79 

Schama, Overvloed, 197-198. 80 Fontein, 'Genealogie'. Al in 1564 of 1565 kocht een 

Frans Fontein te Harlingen een huis van jhr. George van Vroonhoven (TRAF toeg. 4 

(Rentmeestersrekeningen), inv. nr. 25, fol. 20 links). 81 De Vries, Menisten, 9, 38. Van 

Douwen, 'Janjacobsgezinden', 66 houdt 'Ugge Feddes' voor Lamberts zwager. Dit 

berust op een misverstand van Middelnederlands swaer ofsweer, dat onder meer ook 

schoonvader betekent. De Vries (t.a.p.) toont echter duidelijk aan dat Oege de groot

vader was van Lambert en Geertje (Pieter Oeges). 82 Van Douwen, 'Janjacobsgezin

den', 66-72. 83 Siemelink, 'Workum', 64. 84 Marseille, Harlingen, 61; Nielsen, Menis

ten, 36. Idzard trouwde tweemaal voor het gerecht te Harlingen: in 1624 met Andriesje 

Jetzes en in 1634 met Syke Hylkema uit Warns (TRAF DTB 348h, op familienamen). 

Zie: Walsweer, 'Capellefrijlien', 112,121-122. 85 Bij de Vlaamse gemeente voegde zich 

ook een groep Bekommerde Friezen (volgelingen van Pieter Jansz. Twisck), die zich 

bij de Harde Friezen niet langer thuis voelden. Zijlstra, Gronden, 391; Nielsen, Menis

ten, 85-86; Blaupot, Friesland, 381; Blaupot, Groningen I, 67. 86 TRAF DTB 348e; vgl. 

F.D. Fontein, aangehaald in: Blaupot, Friesland, 158. In de jaren 1665/66 telde de ver

enigde Waterlandse gemeente van Harlingen 322 leden, waaronder 126 broeders. 

Gezamenlijk hadden de Waterlanders, Vlamingen en Jan-Jacobsgezinden in 1695 nog 

500 leden (Blaupot, Friesland, 166, 188, 311). 87 Decavele, Reformatiel, 358. 88 De 

vroegst vermelde Harlinger menist met de toenaam Van der Bilt is Doede Dirks van 

der Bilt, wiens dochter in mei 1571 door de Vlaamse gemeente werd berispt 

(I.H.V.P.N, Beginsel; zie: noot 14 hierboven). Ook bij de 'Hollandse' (doopsgezinde) 

immigranten in Noord-Duitsland kwam de naam Biltker voor (Knottnerus, 'Noord-

duitse kustgebied', 42). 89 Vriendelijke mededeling van mr. O. Schutte. 90 Naar gege

vens van drs. H.M. Kuypers te Voorschoten en mevr. A.A. van Poelgeest te Hoofddorp. 

91 Nationaal Archief, Den Haag, toeg. 3.19.42, inv. nr. 2 f. 29-29v (transcriptie mevr. 

A.A. van Poelgeest). Het voormalige land van Dirk Ket in Koudekerk is in 1641 ver

kocht aan Johan Fontein. Deze was niet aan de Harlinger familie aan te sluiten. 92 

Van der Meer e.a. (eds.) Boarnen, 269-271. 93 Van der Meer e.a. (eds.) Boarnen, 227-

229. 94 GA Leiden, archief notaris Willem van Oudshoorn, inv. nr. 62, f. 168 (trans

criptie mevr. A.A. van Poelgeest). 95 TRAF toeg. 13-16, inv. nr. 228 (d.d. 23-04-1598). 

96 Na 1700 trok een hele golf Bildtse bakkers naar de Friese steden. De Leeuwarder en 

Dokkumer burgerboeken noemen onder meer Jacob Cornelis IJssel (Leeuwarden 

1700), Ate Cornelis IJssel (Leeuwarden 1710) en Jan Jacobs IJssel (Dokkum 1727), allen 

uit Oudebildtzijl. Zij werden in hun nieuwe woonplaatsen ingeschreven als gerefor

meerd. Er is één andere doopsgezinde bakker uit Harlingen bekend: Adriaan Tjerks, 
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als diaken de voorganger van Waling Tjeerds. Voor zijn zoon, de kunstschilder Jacob 
Adriaans Bakker (sic), zie: Wassenbergh, Lambert Jacobsz. 97 CHS nr. B70 (Bildtpach-
ters). 98 Kuiken en Van Poelgeest, 'Bonteman', 674-675, 705-706. 99 GA Franeker, 
inv. nr. Telting, 679. 100 TRAF, Archief Rekenkamer Staten van Friesland, R 56d (1). 
101 Sannes, Geschiedenis I, 471. 102 Sannes, 'Bildtrenten', 93-99. Deze rente vererfde 
in 1655 op de erven van burgemeester Ket, op de weduwe van Lambert van Dale (hij 
kocht in 1639 ook een deel van de erven Pieter Cornelis Bonteman) en op Dirk Klaas 
c.s. te Harlingen en werd in 1657 afgelost door Theodoricus Ket c.s. Zie: CHS nr. B69 
(Bildrenten). 103 Visser (ed.), Album,l01-102 en register in voce 'Van Vierssen'. 104 
Lambour, 'Doopsgezind', 188-194. 105 Op de doopsgezinde lidmatenlijsten van vóór 
1641 vond ik zowel Ybeltje Pieters Hoogstra als haar zuster Geertje Pieters Hoogstra 
(die trouwde met de gereformeerde burgemeester Pieter Pieters Oldaan). Volgens De 
Vries, Menisten, 14 waren ook hun zuster Dieuwke en haar man Freerk Klaas Braam 
doopsgezind lidmaat. 106 Zijlstra, 'Oldeklooster', 66. Een prachtige beschrijving van 
het Jorisme is te vinden in: Kühn, Toleranz, 271-301. 107 Knottnerus, 'Noordduitse 
kustgebied', 14. Te denken valt aan de Bildtse pachtboer Herman 'in de Winkel' (ver
meld St. Jacobiparochie 1527-1542; CHS nr. B70 (Bildtpachters)). 'De Winkel' verwijst 
hier echter niet naar het Noordhollandse dorp Winkel maar naar een kloosterboerde-
rij onder Wier (Van der Meer e.a. (eds.) Boarnen, 77 nr. 900; Mol, 'Anjum', 30). 108 De 
Hullu, Hervorming Overijssel, 253n. 109 Sannes, Geschiedenis I, 87. 110 Zijlstra, 'Ver
volging', 64. 111 Kuiken en Van Poelgeest, 'Bonteman', 666-669. 112 Zie de maag
schapstabel van doopsgezinde dienaren en overige doopsgezinden op Het Bildt tot 
1655, in de bijlage. 113 TRAF CKE 6030. 114 Osinga, 'Wassenaar-wapen' 244; vgl. 
Roarda, Stambeam I, 18 nr. 97. 115 Universitätsbibliothek Basel, Jorislade LX f. 227, 
aangehaald in: Zijlstra, Blesdijk, 131. 116 Voor zijn leven in Delft zie: Waite, 'Ketter'; 
voor zijn portret en wapen zie: Dijkstra e.a., Catharijneconvent, 316. Onderzoek naar 
mogelijke familiebanden van de (Hollandse) Bildtbewoners met David Joris leverde 
alleen enige nieuwe feiten op over diens moeder Marietje Jan de Gortersdochter (ont
hoofd Delft 1539; MennoniteEncyclopediall, 534; vgl. Waite, 'Ketter' 130). Na de dood 
van haar vader (bierbrouwer te Rotterdam, postuum vermeld aldaar 17-03-1490) 
kochten haar voogden een lijfrente voor haar (GA Rotterdam, archief weeskamer inv. 
nr. 578 f. 95v). Twee jaar later werd zij naar het convent van het Agnietenbegijnhof te 
Leiden gebracht (GA Rotterdam, archief schepenen inv. nr. 759 d.d. 27-06-1492). Dit 
convent stond onder sterke invloed van de Moderne Devotie (Brand, Overwicht, 336, 
347-348). 117 Nippold, 'David Joris', 574 ('Corn. Wil. met Gysbr. en Dier.'). De 
gedrukte Sendtbrieven (z.p. 1611; Van der Linden, Bibliografie, nrs. 225-227) bevinden 
zich in de Württembergische Landesbibliothek te Stuttgart. 118 Afb. en regest in: Ast-
Boiten, 'Portret', 6. De pachtbrief is opgesteld door Beetke, weduwe van Wigbold van 
Ewsum. Het land hoorde bij het Hayemahuis, een edele heerd die deel uitmaakte van 
de rechtsomgang in Middelstum e.o. en die vanouds door de Van Ewsums werd ver
huurd (Groninger Archieven, familiearchief Van Ewsum inv. nrs. 555, 625; Elema e.a. 
(eds.), Middelstum-Kantens, 45-46). Meer over Pieter Cornelis in: Kuiken en Van Poel
geest, 'Bonteman', 677-678, 708. 119 CHS nr. B70 (Bildtpachters); Sannes, Grafschrif-
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ten, 21-22. 120 Hartgerink-Koomans, Ewsum, 127-133. 121 Knottnerus, 'Noordduitse 
kustgebied,' 43 (i.v. Ewald Wantscherer). 122 Hartgerink-Koomans, Ewsum, 187. 123 
Vergelijk Mathijs van Berlikum alias Maas Schoenmaker, die in 1535 naar Groningen 
vluchtte en in 1536 met David Joris bij het convent van Bocholt was. Zijn weduwe was 
vermoedelijk in 1557 pachter van Johan de Mepsche te Den Ham (Formsma, Borgen, 
149). De Mepsche stierflater als vermaner in Danzig (Knottnerus, 'Noordduitse kust
gebied',42). 124Vos,'Copia'. 125 Sannes, GeschiedenisI, 250; vgl. Blaupot, Friesland, 
18n.46. 126 Lijst gedrukt in: De Vries, Menisten, 8. 127 TRAFDTB, 130a. 128 Sannes, 
Geschiedenis I, 351; lijst gedrukt in: De Vries, Menisten, 8. Van St. Jacobiparochie ont
breken één of twee bladen {Breuker, 'Kalvinisten', 173). 129 TRAF NT 13-145, nrs. 1-
450; Zijlstra, Gronden, 460. 130 Het aantal huishoudens in de drie dorpen was naar 
schatting even groot als het aantal boerderijen daarbuiten. De kaart van St. Jacobipa
rochie omstreeks 1700 (afb. in: Sannes, Geschiedenis 1,346) toont daar ruim vijftig hui
zen terwijl de kohieren voor St. Jacobiparochie in de zeventiende eeuw ongeveer 
zestig boerderijen vermelden (21 menisten in 1655). 131 Vos, 'Copia'. 132 Sannes, 
Geschiedenis I, 349, 352. 133 Blaupot, Friesland, 224-225. 134 De Vries, Menisten, 9, 20. 
135 Sannes, Geschiedenis I, 137; vriendelijke mededeling van drs. O.S. Knottnerus. 136 
Dirck Jansz., Aantekeningenboek, 93. 137 Dirck Jansz., Aantekeningenboek, 14. In 1619 
stelde Dirk Jans een inventaris van zijn huisbibliotheek op (a.w. 126-128). Van de ruim 40 
titels is het merendeel tot de volksboeken te rekenen: vertaalde ridderromans, een mop
penboek en schuitenpraatjes. Maar hij bezat ook een 'schrewen historij inhoudende 
sendbriewen', volgens Knottnerus mogelijk David Joris' Sendtbrieven uit 1611 (Knottne
rus, 'Noordduitse kustgebied,' 14). Dit is met name interessant omdat één zendbrief aan 
een 'Corn. Wil/ in Friesland was gericht (zie noot 117 hierboven). Dirk Jans was goed 
bekend met de Bontemans: in 1608 vermeldde hij het overlijden van Lysbet Bontemans, 
de weduwe van Jan Bonteman (Dirck Jansz., Aantekeningenboek, 99; vgl. Sannes, Graf
schriften 22). Ook zijn vermelding van een 'despetaes boeck tessen de vader en de soen' 
doet denken aan het werk van David Joris, met name de Catechesis uit 1560 (Van der Lin
den, Bibliografie, nr. 205) of de Disputatie uit 1547 (Van der Linden, Bibliografie, nr. 64). 
Overigens waren in de zeventiende eeuw samenspraken tussen vader en zoon alom pop
ulair: vgl. De Fyne's samenspraecke tusschen een vader ende zijn soon handelend van de 
Ghereformeerde kerckganck (z.p. 1640) en Hugo (of Willem) de Groots Tsamenspraeck 
tusschen vader ende soon (Delft 1619). 138 Dirck Jansz., Aantekeningenboek, 93; datum 
berekend naar Grotefend, Taschenbuch, 95-100. Over Arjen Joris: Sannes, Grafschriften, 
26. In 1628 trouwde zijn zoon Pieter voor het gerecht. In 1655 heette zijn zoon Cornelis te 
St. Annaparochie 'menist'. 139 'Zwager' betekent hier 'schoonzoon'. De vrouw van Arjen 
Simons heette Tryn Walings (†1632, Sannes, Grafschriften, 34). Omdat Waling Walings in 
1605 geen levende zusters achterliet, moet hij niet Tryns broer zijn geweest maar haar 
vader. 140 TRAF toeg. 13-07, inv. nr. 92 f. 283. Dit betreft een testament uit 1603 door Pie
ter Wytzes en zijn vrouw. 141 Zie noot 71 hierboven. 142 De Vries, Menisten, 8. 143 GA 
Het Bildt, Archief Doopsgezinde Gemeente OBZ inv. nr. 1 pp. 1, 3. Blaupot, Friesland, 188, 
192,144. Roosma, Geschiedenis, 5. 145 Roarda, Stambeam I, nr. 33 (tussen pagina's 8 en 
9). 146 Roarda, Stambeam I, 28-29 nrs. 204-209. 147 CHS nr. B70 (Bildtpachters). 
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Roarda, Stambeam I, 29 nr. 207 vermeldt twee zoons en vier dochters. 148 Roarda, 
Stambeaml, 20 nr. 105. 149 De in 1637 genoemde schoon-dochter van Mary Femmes 
en Ids Fokkes, Jannetje Klaas Bartouts, is zeer waarschijnlijk identiek met de in 1653 te 
St. Jacobiparochie gestorven Jannetje, dochter van Jacob Stevens en weduwe van een 
vóór 1644 (en vermoedelijk reeds vóór 1637) gestorven Bartout Klaas. Deze Jannetje 
was een zuster van de dienaar Arjen Jacob Stevens en een volle nicht van Dirk Steven 
Klaas. Van een Jannetje, dochter van een Bartout Klaas, kon in de Bildtse doop-, 
trouw-, begraaf- en autorisatieboeken geen vermelding worden gevonden. 150 Osinga, 
'Wassenaar-wapen', 245-246; Sannes, Grafschriften, 30 nr. G42. 151 Dirck Jansz., Aanteke-
ningenboek, 145. 152 Sannes, Geschiedenis II, 237. 153 Sannes, Geschiedenis II, 473. 154 
TRAF, toeg. 318-19 (archief familie Hoogland) inv. nr. 89; Sannes, Grafschriften, 34. 155 
Roarda, Stambeam I, 20 nr. 104. 156 Roarda, Stambeam II, 1 nrs. 1-2. Anders dan Roarda 
zie ik 'Oude' en 'Jonge' Waling Simons als broers. 157 Kuiken en Van Poelgeest, 'Bonte-
man', 708. Over de Harlinger gleibakkers verschijnt binnenkort bij Primavera Pers te Lei
den in de reeks Fries Aardewerk een deel over Harlingen van de hand van J. Pluis. 158 
Afbeelding in: Vleer, Wassenaars, 47. 159 Het betreft Catharina Fontein (Franeker 1822-
1898), e.v. mr. Addick Land (Dokkum 1814 - Franeker 1898), een nakomelinge van de 
doopsgezinde leraar Reinder Klaas Fontein. Deze tak bezat vanaf 1658 land op Het Bildt 
(waaraan de 'Fonteinplaats' onder St. Annaparochie herinnert; CHS nr. BI 14, afd. 3, nr. 
46). De erven Land-Fontein zonden de beker in 1927 in naar een tentoonstelling te 
Leeuwarden (Wassenbergh, Goud- en zilverwerken, nr. 50). 160 Kuiper, 'Zeehandelaar', 
122-123. 161 Veenstra-Vis, 'Elitevorming', 235. 162 Marnef, 'Gereformeerde wortels'. 
163 Sannes, Geschiedenisïï, Bijlage III. 164 Zijlstra, Gronden, 343. 165 In de periode 1607-
1655 trouwden drie paren op Het Bildt zowel voor het gerecht als voor de gereformeerde 
kerk. 166 Zijlstra, Gronden, 348, 364. 167 Bergsma, 'Verhoudingen', 159-160. Breuker, 
'Kalvinisten' is een andere mening toegedaan, maar geeft toe dat één en ander een kwes
tie van definitie en duiding is. Ik weet voor Het Bildt geen betere benadering dan vergelij
king van het aantal huwelijken voor de kerk met de gereformeerde dooptallen in St. Anna
parochie vanaf 1608 en St. Jacobiparochie vanaf 1623 (voor het derde Bildtdorp 
Vrouwenparochie zijn de dooplijsten pas bewaard vanaf 1748). 168 TRAF DTB 119a (gere
formeerde dopen St. Annaparochie vanaf 1601), DTB 130a (huwelijken Het Bildt vanaf 
1607) en DTB 130d (gereformeerde lidmaten St. Annaparochie vanaf 1605). Voor de ande
re dorpen ontbreken deze gegevens. 169 Ik mis in de discussie van het begrip 'liefhebber' 
in Postma's bespreking van Bergsma, Gideonsbende in It Beaken 62 (2000) en in Breuker, 
'Kalvinisten' het financiële aspect. Ik sluit niet uit dat 'liefhebbers der gereformeerde leer' 
veelal lieden waren die de plaatselijke kerk sponsorden (bij hun leven of bij testament) en 
in ruil daarvoor 'dooplid' werden. Tot avondmaal en belijdenis werden zij niet toegelaten; 
wel kwamen zij zo in aanmerking voor burgerlijke bestuursambten. 170 Sannes, Graf
schriften 7-8, nr. Me 3, en 55, afb. 4; vergelijk het (gekleurde) wapen van Arjentje Walings 
in het Dokkumer burgerwapenboek van Gerrit Hesman (ed. J.C. Terluin e.a. in: Genealo-
gyskjierboek (1993) 130, nr. 193). 

ĉ > 
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Bijlage 1 M a a g s c h a p s t a b e l van d o o p s g e z i n d e d i e n a r e n o p h e t Bildt 
(tot 1695) 
cursief = doopsgezinden vetgedrukt = dienaren 

Heiman Schijf 
(vermeld Het Bildt 1521-1535) 

(Oude of Jonge) Waling 
Simons 

Waling Walings († 1605) 

Arjen Heimans Schijf 
(St.-Annaparochie 1570) 

Jannetje 
Arjens 

tr. 
Haas 

Hendriks 

Neeltje 
Arjens trouwt 

Tryn Simons 
tr. 

Arjen Simons 

Hendrik 
Klaas 

Korsje 
Arjens 
Schijf 

trouwt 

Simon Arjens 
I 

Dieuwer 
Arjen 

Simons 

Janjacob 
Stevens 

Arjen Jacob 
Stevens 

Jannetje Jacob Steve 
tr. (1) Bartout Maa: 
tr. (2) Fokkeldses, 

zoon van Ids Fokkes 
Mary Femmes (163É 

Arjen Waling 
Simons Simons 
(1682) 
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Willem Stevens 

Klaas Willems Steven Willems Cornelis Willems 

Willem Stevens (de Oude) 

Steven Maas 
(weduwnaar 

anneke Laurens (Koster), 
waaruit vermoedelijk 

o.m. de zonen 
Jacob en Haas) 

Jacob 
Stevens 
(†1641) 

Pieter 
Cornelis 

Willem 
Stevens 

(de 
Jonge) 

tr. 
Houkje 
Jacobs 
(Vink) 

Klaas Stevens 
(de Oude, 

†1604) 

Hadewy 
Willems 

tr. 
Dirk 

Willems 
Ket 

Dirk 
Klaas 

Stevens 
tr. 

Antje 
Arjen 

Bartouts 

Aart 
Klaas 

tr. 
Neel 
Dirks 
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Bijlage 2 Maagschaps tabe l v a n d o o p s g e z i n d e d i e n a r e n t e Ha r l ingen e n 
h u n v e r w a n t e n op h e t Bildt (tot 1655) 
cursief = doopsgezinden vetgedrukt = dienaren 

OegeFeddes 
(vermeld Bolsward 
1557-1581) 

Pieter Oeges 

Lambert 
Pieters 
(Bolsward 
1605} 

(Oude of Jonge) 
Waling Simons 
(St. Jacobiparochie) 

Tjeerd tr. 
Sybrens 

Geertje tr. Waling 
Pieters 16l3Tjeerds 

Pieter 
Walings (tr. 1614) 
(Hoogstra) 

Simon Adriaans 
(St. Jacobiparochie 1578) 

Ybel 
Walings 

Pieter 
Tjeerds 
(Het Bildt) 

Jeltje 
Pieter 
Tjeerds 

Tryn tr Arjen Simons 
Walings (St. Jacobiparochie) Tryn Simons 

tr. Klaas Dirks 
(Vink), hij tr. (2) 
Syts Ymes, 
moeder van 
YmedeRing 

Ybeltje Pieters Hoogstra 
tr. 1646 
Reinder Klaas Fontein 



Doecke Martena (1527-1605) en it blokhûs fan Harns 

ONNO HELLINGA 

'Hoe hoog de nood ook klom, hij [Doecke Martena] bezweek niet, maar werd 
voor Friesland, wat prins Willem van Oranje voor het fel bestredene Holland en 
andere provintiën was/ 

Wopke Eekhoff, 1851.1 

Ynlieding 

Op 'e gearkomste fan it Friesch Genootschap fan 2 july 1874 hâldt Wopke Eek
hoff (1809-1880), de gemeente-argivaris fan Ljouwert, in lezing oer syn idoal, 
de frijheidsstrider Doecke Martena, dy't ein jierren 1570 fierwei de wichtich-
ste politikus fan Fryslân wie en dy't beskôge wurde kin as ien fan de findeldra-
gers fan de Fryske frijheid. Eekhoff hat wol faker oer Martena op 'e tekst west. 
Al as 16-jierrige jongfeint hied er nei oanlieding fan in priisfraach fan de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen njoggen biografyske sketsen fan beken
de Friezen gearstald, ûnder wa in portret fan Martena. Syn ynstjoering waard 
bekroane mei tsien gouden dukaten en ferskafte him tagong ta Idzert Æbinga 
van Humalda (1754-1834), de âld-gûverneur fan Fryslân.2 Doe't Wopke him 
beklage oer it bytsje boarnen dat oer it libben fan Martena te finen wie, brocht 
Æbinga him yn de kunde mei it wurk fan de achttjinde-ieuske histoarikus 
Jona Willem te Water, dy't yn dy syn Verbond der Edelen mar ljeafst 108 Frie
zen behannele en oan Martena omstannich omtinken joech. Eekhoff trof der 
in soad nije gegevens yn oan. Yn syn Beknopte geschiedenis van Friesland 
(1851) skreau Eekhoff op 'en nij oer Martena en waarden dy syn fertsjinsten 
foar Fryslân ferlike mei dy fan Willem van Oranje (1533-1584) foar Hollân en 
de oare gewesten.3 Altiten bleau Eekhoff materiaal oer Martena sammeljen, 
mar it smiet folie minder op as er op grûn fan syn belangstelling altiten hope 
hie, oant op in goedei yn 1871... 

Eekhoff hie syn kommen op Martenastate te Koarnjum, it âlde stamslot 
fan de Martena's, dat yn 1833 mei troch syn ynset foar de sloop behâlden 
bleaun wie. Sûnt dat jier wennen dêr de troudelju Ulrich Herman Wielinga 
Huber (1792-1871) en AnskjeDoysVegelin van Claerbergen (1787-1866). Lêst-
neamde wie in direkte ôfstammelinge fan Doecke Martena en har foarâlden 
hiene altiten op it slot wenne. Gauris hie Eekhoff harren frege oft der wier gjin 
âlde famyljepapieren op 'e state wiene, mar de Hubers hiene dêr gjin weet 
fan.4 Earst nei de dea fan de slothear yn 1871 krige Eekhoff fan de erfgenam-
ten gelegenheid om sels in ûndersyk yn te stellen. Mei help fan in smid waar-
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den op 'e souder fan it âld slot in kast mei dêryn in kiste iepenbrutsen. Fan de 
papieren dy't foar't ljocht kamen wie in soad fan 'wetter en fjoer, mot en 
muzen' skeind, mar wat reden wurde koe waard reewillich ôfstien en nei it 
Ljouwerter stedhûs oerbrocht. 

Dêr krige Eekhoffde skjirre en begûn de stikken by te knippen, mar mei de 
skeinde, raffelige rânen gongen ek gauris de léste letters fan de rigels ferlern. 
Sjarters waarden ôfsnien en misse dêrtroch soms ûndertekening en segel. 
Nammen en wichtige passaazjes waarden ûnderstreke en yn de marzjes wie 
plak foar opskriften en oar kommentaar. Njonken himsels sil Eekhoff ek de 
earste oardering yn it argyf oanbrocht ha. Wat hied er graach sels in nije lib-
bensbeskriuwing fan Martena gearstalle wold, mar soks wie te folie frege fan 
de âlde lea. It bleau by de al neamde lezing foar it Genoatskip, dy't trije jier let
ter yn De Vrije Fries (1877) publisearre waard en as titel meikrige: 'Nieuwe 
berigten uit oude papieren omtrent Duco Martena 1530-1605'.5 

Yn dit artikel wol ik it belang oantoane fan de famyljepapieren fan de Marte-
na's, dy't Wopke Eekhoff eartiids boppe wetter helle hat. Ik nim dêr as kasus 
foar de relaasje fan Martena mei Harns, dêr't er yn 1578 ta drost en yn 1580 ta 
gûverneur fan beneamd waard mar dat er beide kearen úteinlik net wurden 
is. Lykwols hat er op grûn fan de léste beneaming op syn minst in tolve jier yn 
it drosthûs op it blokhûs fan dy eardere Suderseestêd wenne. Yn it Martena-
argyf wurdt út 'e jierren 1578-1592 in fïiftal stikken oer dy kwestje oantroffen, 
dy't like unyk as nijsgjirrich binne. Wy leare net allinnich Martena better kin
nen, mar krije ek ynsjoch yn ien fan de kompetinsjeskelen dy't yn it politike 
machtsspul yn it revolúsjonêre Fryslân út 'e tiid fan de Opstân sa'n wichtige 
rol spilen. Dêrnjonken wurdt ús in aardich byld jûn fan it ein sechtjinde-ieu-
ske Harns, fan it stedsbestjoer, dat geandewei de Opstân fan gjin drost mear 
witte woe, en fan it blokhûs mei it drosthûs yn 't bysûnder, dat ek in set as kul-
tureel sintrum tsjinne hat. Ek al om't dêr yn de Harnzer argiven neat oer 
werom te finen is, haw ik dy stikken yntegraal op 'e webside fan it Frysk Ge
noatskip ôfskreaun. Mar foar't ik oergean ta Martena syn ferhâlding ta Harns 
doch ik earst ferslach fan hoe't Martena troch de histoariografy fierder behan-
nele is, wat rûchwei de ynhâld fan it famylje-argyf is en watfoar wearde dat 
hat. Dat jout my tagelyk gelegenheid om Martena syn libben en neisten wat 
neier te yntrodusearjen en tal fan nije fynsten út oare boarnen oer benam-
men syn lettere libben te presintearjen. 

Doecke Martena yn de histoariografy 

De Kollumer notaris Arnoldus Johannes Andreae (1845-1899) hat yn syn arti
kel 'Verzet der Friezen tegen de Spaansche dwingelandij' it niisneamde wurk 
fan Te Water, wat alteast de Friezen oanbelanget, op krityske wize hifke en 
sûnt wurdt der net langer oannommen dat Martena it bûn fan eallju ûnderte-
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Doecke Martena, dy't himsels meastentUds as Doen van Manna skreau. en ynsteej'an 'van' ek wol it 

Latynske 'a' brûkte 

kene hat.6 Andreae wie fan doel en skriuw in biografy fan Martena, mar hoe 
warber oft de notaris op histoarysk mêd ek west hat, dêr is it nea fan kom
men.7 Wol wjerlei er yn syn Nalezingde miening fan Hobbe Baerdt van Sminia 
(1797-1858), dat Martena grytman fan Barradiel west hawwe soe.8 Dy misfet-
ting joech Sminia lykwols de romte om oer Martena ien fan syn grutste bio-
grafyske sketsen fan in grytman gear te stallen.9 

Sûnt 1943 mei G. Kramer, dy't dat jier in wiidweidich artikel yn De Vrije 
Fries oer Doecke Martena publisearre, him de biograaf fan dizze Fryske frij-
heidsstrider neame. It artikel eaget as in fertsjinstlik stik, dat op elk detail 
yngiet. Kramer hat in soad argyfûndersyk dien en koe eartiids it paad nei en 
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op 'e Kanselarij wol fine, dêr't er sawol op it Ryksargyf as op 'e Provinsjale 
Biblioteek materiaal sammele hat. As earste skoep er struktuer yn de gaos fan 
de roerige revolúsjejierren fan it doetiidske Fryslân. It jout noch altiten in 
goed oersjoch fan wat der yn dy tiid spile, fan watfoar (âldere) literatuer en 
argyfmateriaal dêr foarhannen oer is en watfoar heakken en eagen dêroan 
sitte kinne; in opstap, om sa te sizzen. Der wurde gans feiten neamd dy't stik 
foar stik ferantwurde binne en kontrôle mei dy boarnen skoan oankinne. 

Dat Kramer lykwols net in folslein portret skildere hat, haw ik alris earder 
sjen litten.10 Sa lit er Martena syn politike en militêre karriêre al yn 1592 einig-
je, wylst de man yn de jierren 1595-1599 noch sit yn it kolleezje fan Deputear-
re Steaten hân hat11 en sûnt 1580 oan syn dea ta in kompanjy soldaten ûnder 
syn befel hie.12 Twaris sprekt Kramer it fermoeden út dat Martena sawat alti
ten op it Martenahûs te Ljouwert wenne hat.13 Ynearsten tocht ik dat Kramer 
nea better witten hat, mar it hat bliken dien dat er feiten ferdraaid hat troch út 
it earder neamde artikel fan Eekhoff selektyf te sitearjen en te ferswijen dat it 
persoanlike argyf fan Martena bewarre bleaun is, lit stean dêr gebrûk fan te 
meitsjen. Hoewol't syn histoariografysk krewearjen net om 'e nocht west hat, 
ûntbrekt it totaalbyld en moatte wy mei guon fan syn ynterpretaasjes en 
konklúzjes mear as foarsichtich oan.14 Yn it dwaalspoar fan Kramer sketst IJ. 
Kalma bygelyks in meager en ûnwennich portret fan Martena, al wurde dêr 
wol wichtige fragen by steld.15 Nettsjinsteande de oprop fan Te Water - 'Het 
zou der moeite waardig zijn 's mans leven in 't breede te beschrijven'16 - moat 
it folsleine libbensferhaal fan Doecke Martena dêrom noch altiten skreaun 
wurde. 

Doecke Martena en it famylje-argyf 

It famylje-argyf kent ûnderskate argyffoarmers en beslacht in tydrek fan in 
dikke hûndert jier: 1498-1612. De âldste stikken binne fan Doecke Martena 
syn pake mei deselde namme en fan dy syn broer Hessel. Lêstneamde, de ryk-
ste Fries fan syn tiid en troch Faber ea bestimpele as de 'alderskieringste skie-
ringer', hie fjouwer dochters dy't allegear mei Dútske eallju út it gefolch fan de 
Saksyske hartoggen trouden.17 Fan Doecke syn omkes Keympe, Aede en Epe 
Martena is ek in tal stikken bewarre bleaun, ûnder oare harren testaminten.18 

Mei syn nicht Siouck Keympedr Martena19 wie Doecke erfgenamt fan Aede-
om en Epe-om, dy't beiden yn 1542 ferstoarn wiene. De argivalia oer de 
ôfwikkeling fan dy neilittenskippen is tige nijsgjirrich. As léste manlike leat 
fan 't laach krige Doecke it âlde stamslot te Koarnjum as 'vorndeel' (prelegaat) 
foarút. 

Doecke Martena is net yn 1530 mar yn 1527 berne,20 as soan fan mr. Tieb-
be Martena en Bauck Camstra. Hy wie iennich bern en oantins oan syn heit, 
ferstoarn yn 1530, sild er net hân ha. Syn mem troude op 'en nij mei Syds Bot-
nia.21 Hja testaminte op 22 febrewaris 1547 en stoar noch itselde jier. Ut har 
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twadde houlik hie hja twa soannen en twa dochters. Har mem (en dus Doec-
ke syn beppe oan memmekant) wie foar de twadde kear troud mei Doecke 
syn niisneamde omke Aede Martena.22 Doecke syn styfheit, dy't him neffens 
de testamintêre winsken fan syn mem útboedele hat, stoar in jier letter yn 
1548. Underwilens hie Doecke him op 4 septimber 1544 as Doco Martina fan 
Ljouwert oan de universiteit fan Leuven ymmatrikulearje litten. Lykas de 
measte Fryske studinten sild er doe in jier as santjin west ha en soks wiist ek 
nei it bertejier fan 1527. 

Hat it ferstjerren fan mem en styfheit in streek troch Doecke syn learen 
helle? Mei in titel wurdt er nea oantroffen, mar it hjit dat er in fertsjinstlik 
latynsk dichter west hat, waans wurk yn druk útjûn waard.23 Begjin jierren 
1550 moat Martena troud wêze mei Swob Botnia, de jongste suster fan syn 
styfheit.24 Mei syn twadde frou Tryn Unama keapet Doecke op 11 jannewaris 
1558 feanen yn de omkriten fan Burgum.25 Tryn wie de jongste dochter fan 
Jancke Unama te Blije; har heit wie yn novimber 1540 ferstoarn26 en liet 1429 
pm (sa'n 525 ha) lân nei, foar it grutste part poerbêste klaai yn Fryslân en 
Grinslân.27 Fan Doecke syn bern waarden trije folwoeksen: Jan Martena, yn 
1584 ferstoarn, wie begjin 1579 al troud oan Maria (of Maaike) van Sternsee 
en liet gjin bern nei;28 Swob Martena, dy't tinklik yn 1590 (mooglik earder) de 
lapen gearsmiet mei David van Goorle;29 en Bauck Martena, yn 1598 troud 
oan Evert Entens (stoarn yn 1604) en yn 1605 op 'en nij oan Juw Harinxma 
(1575-1626).30Harinxmawieop31 maart 1604 beneamd as luitenant fan Mar
tena syn kompanjy ynstee fan Evert Entens.31 De súksessivelike luitenanten 
folgen inoar dus ek op as skoansoan fan Martena. Harinxma waard op 3 okto
ber 1605 troch Deputearre Steaten keazen ta hopman oer de kompanjy fan 
'wijlen den hopman Duke van Martena'.32 

Dochs hat Martena syn léste jierren net yn aktive tsjinst west, want yn 
1601 tsjinne er him oan by Deputearre Steaten mei it fersyk, 'vermits hij een 
oldt man was ende d' Landtscappe geen actuele dienst meer conde doen', dat 
syn 'swager' Entens him as hopman opfolgje mocht.33 It kolleezje hat yn safier 
dat fersyk honorearre dat wy dy skoansoan yn 1602 tsjinkomme as 'substitút-
hopman'.34 Ein sechtjinde ieu priuwt men yn de boarnen ek altiten al spesjaal 
omtinken foar Martena syn luitenant, dy't doe meastentiids allinnich foar syn 
manskippen stien ha sil. De kompanjy wie yn 1602 yn Grins legere en moat ek 
yn Sutfen yn garnizoen lein ha, dêr 't yn 1605 fjouwer soldaten trouden dy't 
ûnder kapitein Martena tsjinnen.35 

As yntellektueel lykwols stie Martena op syn âlde dei noch wol op skerp. 
Sa skriuwt lânshistoarikus Bernardus Furmerius op 12 oktober 1604 yn syn 
deiboek dat er syn trije ferhannelingen tsjin de Hollânske histoarikus Janus 
Dousa oan Martena te lézen jûn hie. Furmerius makket ek oantekening fan it 
ferstjerren fan Martena op woansdei 11 septimber 1605 en typearret him as 
'in trochloftich en bûtengewoan ferneamd held, in treflik dichter en útblin-
kend yn ferstân'.36 Troch in min-ofte-mear tafallige oantekening fan lânssikta-
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It âlde stamslot fan de Martena's te Koarnjum, sloopt yn 1899, dêr 't Wopke Eekhoffyn 1871 yn in tichtspi-

kere souderkast de kiste mei it âlde famyljeargyf oantrof 

ris Aucke Aysma witte wy ek dat Martena op snein 15 septimber begroeven 
wurden is: 'nihil actum uytgenomen allene dat se [Deputearre Steaten] den 
heere Martena ter eerden besteedt hebben'.37 Syn (twadde) frou wie der yn 
1603 al by weirekke. 

De bern fan Doecke binne de lésten fan de famylje dy't it argyf noch mei 
stal jûn ha.38 Troch strideraasje oer de neilittenskip leare wy op 'en nij in soad 
nije feiten oer Doecke syn penibele sinteraasjes kennen. De wrâld moat him 
yn dy jierren komselden talake ha. It léste stik is út 1612: it testamint fan Mar
tena syn skoansoan David van Goorle. Dêrnei binne de papieren yn in kiste 
op 'e souder yn in kast achter it slot bedarre. Hoewol't de Martena's mei Doec
ke syn dochter Bauck útstoarn binne,39 is Martenastate mei de papieren alti-
ten yn hannen fan syn neikommelingen bleaun. De léste bewenner, Duco 
Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen (1859-1894),40 hat de dan 
alhiel ferrinnewearre state oan de tsjerkfâdij fan Koarnjum tamakke, dy't it 
krot yn 1899 ôfbrekke liet. Mar doe hie Eekhoffsyn slach al slein. 

Yn 1981 hat P.R. Dam, argivist by wat doe noch it Gemeente-argyf fan 
Ljouwert hjitte, in magazynlist fan de argivalia fan de famylje Martena gear-
stald. Rûchwei de helte fan it argyf wurdt oan Doecke as foarmer tadield, mar 
fan gans oare stikken sil ek hy om it orizjineel frege of dêr ôfskriften fan meit-



:E MARTENA EN IT B I O K H U S EAN HARNS 53 

sje litten ha. Inkeld it argyfblok fan Doecke waard yn kategoryen ûnderfer-
dield: 'steatssaken', 'behear fan ûnreplik goed', 'behear fan kapitaal' en twa 
restôfdielingen. 

Al yn 1554 wie Doecke by de polityk belutsen en skreau doe in brief oan de 
deputearre Hessel Aysma fan Dyksterhuzen. It is it lést skreaune frysktalige 
brief dat fan in ealman út 'e sechtjinde ieu bewarre bleaun is.41 Yn 1564 waard 
Doecke sels lid fan Deputearre Steaten (ynstee fan syn eardere kurator). De 
earste jierren hat er yn it oanboazjende ûnwaar fan de Opstân in bemiddel-
jende rol spile, mar doe't it tirannike bewâld fan de hartoch fan Alva fan gjin 
ophâlden wist, griep ek hy yn 1572 nei de wapens. Oranje stelde him oan as 
gûverneur fan Ljouwert, dat earst noch wol ferovere wurde moast. Doe't soks 
net slagge en Caspar de Robles (1527-1585) noch yn itselde jier de opstân yn 
Fryslân delsloech, wykte Doecke út nei Inkhuzen, 'met eenige scheepen en 
twee vaandels voetvolk uit sijn eygen middelen geworven'.42 Dêr yn it opstan-
nige Hollân beneamde Oranje him it oare jiers ta admiraal fan Fryslân en 
kaam er oan it haad fan in geuzefloat te stean, dy't yn Westfryslân syn útfals-
bases hie en op 'e Sudersee en Waadsee operearre.43 Nei de Pasifikaasje fan 
Gent (1576), doe't ek Fryslân him wer by de Opstân oansleat en in algehiele 
amnesty ôfkundige waard, kaam Martena yn it heitelân werom.44 Ein 1577 
krige er wer sit yn it kolleezje fan Deputearre Steaten en hat er mei it paad út-
setten nei de steatsgreep fan 1580, doe't de Steaten oan de macht kamen, it 
kleasterbesit konflskearren, de roomske earetsjinst ferbeaen en de reformaas-
je trochfîerden. Orizjinele brieven mei opdrachten fan steedhâlder Rennen
berg oan Martena jouwe dêr stappen fan oan, dêr't men yn de literatuer om 'e 
nocht nei siket.45 

Sa't Eekhoff ek al yn syn lezing stelde, hat Doecke troch de Opstân in moai 
part fan it famyljekapitaal ferspile. Yn syn jonge jierren hied er te rojaal libbe, 
wied er te hege lieningen oangongen, dêr't er yn ballingskip de lésten net fan 
opbringe koe. Yn 1581 moast er dik 3000 gûne byinoar liene om himsels út 
kriichsfinzenskip los te keapjen, wylst de rinte doe alderraarste heech wie. In 
rekest fan syn healbroer Syds Botnia om it jild út 'e lânskas foar te sjitten 
waard op 'e lândei torpedearre.46 Doecke wie dêrom hyltyd wer twongen om 
ûnreplik goed te ferkeapjen, mar mei dy hege rinten en it kontinue oarlochs-
gefaar wie it dêr no krekt nét de goede tiid foar.47 It lân fan Unamastate te 
Blije, ienris de stins fan syn skoanheit, waard yn 1587 sels eksekutoariaal fer-
kocht48 en doe wie Martena der neffens eigen sizzen wol 4000 gûne by ynsket-
ten.49 Syn skoansoan David van Goorle hat him betiden ek wol út 'e brân 
helpe moatten. Dochs sil Doecke, doe't nei de Reduksje fan Grins (1594) bet-
tere tiden oanbrieken, wol wer wat by de wâl op klaud wêze, mar de 2000 
gûne dêr't er om 1600 hinne sa'n bytsje alle jierren mei thúskaam, moast mei 
ferdrach útjûn wurde.50 Yn jildsaken liket er allyksa it Fryske broerke fan 
Willem van Oranje. 
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Martena syn kommandostêf fan mahonyhout mei it famyljewapen yn 

sulverbeslach (Fries Museum, Ljouwert) 

Doecke Martena en Harns 

Nei dizze omgeande bewegingen oer Martena syn plakyn 'e skiednis, is it no 
tiid om syn relaasje mei Harns te beskriuwen en om oan de hân fan dy kasus 
it belang fan it famylje-argyf fan de Martena's oan te toanen. 

Op 27 juny 1578 tsjinnet Doecke Martena him oan by de 'boargemasters, 
skepenen en rieden' op it stedhûs fan Harns om syn beklach te dwaan. Hy fer-
hellet hoe't nei it ferstjerren fan Pieter van Sickinghe, de léste drost fan it kas-
tiel te Harns, lânfâd Matthias fan Eastenryk oan de Steaten fan Fryslân in 
fjouwertal foar it fakante drostamt foarlein hie en dat dy Steaten, 'sa geastlik, 
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eal as einierd', him dêr mei ienriedige stimmen út keazen hiene. Matthias hie 
dy kar oernommen en oan steedhâlder Rennenberg skreaun om Martena 'by 
provisy' as drost fan Harns te ynstallearjen en om 'jonker' Hendrick van 
Oyenbrugge, dy't it amt salang waarnommen hie, foar syn tsjinsten te betank-
ien. No hat Martena lykwols te hearren krigen dat syn kommisje noch hyltiten 
net passearre is, om't der in offisjeel skriuwen op namme en ûnder it segel fan 
de stêd Harns nei de lânfâd útgongen wie, dat fol stie mei falsk en misledig-
jend lasterpraat oer syn persoan. Sa soene, mocht Martena beneamd wurde, 
de 'fromste en treflikste' boargers en ynwenners fan Harns har twongen fiele 
om 'e stêd te ferlitten. Hy soe in 'ferearme en bedoarn' ealman wêze, dy't oars 
net drost wurde woe as om syn skuldeaskers better ôfsâltsje te kinnen. Ienkear 
drost soed er it kastiel nea wer opjaan, ek al joech de lânfâd opdracht om it ôf 
te brekken. Fansels kin Martena soks net gewurde litte, syn 'reputaasje, eare, 
namme en faam' steane op it spul. Hy wol witte oft c.q. wa fan it stedsbestjoer 
dêr anneks mei west hat. 

De sechtjin oanwêzige Harnzer stedsbestjoerders hastigje har om te fer-
klearjen dat hja dêr folslein gjin gedoente mei hân ha, noch mienskiplik, noch 
yndividueel, noch op watfoar wize dan ek. It stedssegel is buten har witten en 
meiwurking om brûkt en moat alsa falsk wêze. It is krekt oarsom: hja witte fan 
gjin kwea fan Martena en gunne him it drostamt mei hert en siel, sa't in 
'ynberne Frysk ealman' dêr yn de beneaming foar komme mei. Hja stelle fan 
ien en oar in offisjele ferklearring op, segelje dy mei it stedswapen en tekenje 
alle sechtjin stik foar stik. En Martena kriget it orizjineel mei.51 

Nettsjinsteande dy sympary-ferklearring wurdt Martena úteinlik net ta 
drost fan de Fryske seestêd oansteld, want op 31 july docht bliken dat Oyen
brugge troch Matthias beneamd is. In pear wike letter komme wy dy ek tsjin 
as grytman fan Barradiel, hokker amt altiten mei dat fan drost fan Harns kom-
binearre wie.52 En sa sil Oyenbrugge ek as alderman de foarsitter fan it Harn
zer stedsbestjoer west ha. Martena syn ferklearring oer de wize fan syn benea
ming komt oerien mei wat Woltjer dêroer skriuwt;53 allinnich hellet dy syn 
ynformaasje út in oar brief, en wol ien fan 12 april 1578 fan Matthias oan 
Oyenbrugge, wylst Martena it wist út in kenlik soartgelikens skriuwen fan de 
lânfâd oan Rennenberg, dat dan faaks mei deselde boade meijûn wie. Hoe-
wol't Woltjer wist dat Oyenbrugge de favoryt fan Rennenberg wie, is er der net 
yn slagge en achterhelje en ferklearje dy wûnderlike gong fan saken om dizze 
drostbeneaming hinne: 'Wat hier gebeurd was, is niet duidelijk/ Bij Winse-
mius hat Woltjer noch wol lézen dat der sprake wie fan in rekest op namme 
fan de stêd Harns tsjin de persoan fan Martena, mar dêr wie neffens him fier
der neat fan bekend. Woltjer hâldt it derop dat óf de stêd Harns de beneaming 
fan Martena opkeard hat om't hja hielendal gjin drost woe mar ôfbraak fan it 
kastiel (sa't yn febrewaris 1578 troch de Steaten-Generaal besletten wie mar 
nea útfierd), óf dat Rennenberg syn sin by de lânfâd trochsetten hat en de 
sterkte sa yn hannen fan ien fan syn protezjees spile hat.54 
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Wy witte ûnderwilens mear. Der wiene dus guon dy't krekt Martena net as 
drost fan Harns ha woene en dy't om soks te berikken der net foar tebekskrillen 
en stel in falske ferklearring op. No sil ien sa'n ferklearring gjin karriêre brekke, 
likemin as de sympaty-ferklearring fan de stêd it tij foar Martena keare litte koe. 
Dêr moat mear achter sitte, mar wat of wa wurdt net dúdlik. De sechtjin Harnzer 
stedsbestjoerders lykje yn alle gefallen frijút te gean. Yn febrewaris 1578 wie yn 
Harns (en oare Fryske steden) de wet fersetten en fan spaansksinnige eleminten 
suvere.55 De brede opposysjebeweging tsjin de kening siet dêr no op it fluwiel en 
stie oan deselde side as Martena. Dat ferklearren de sechtjin ek mei safolle wur-
den. Fansels woene hja de drost en alderman wol slite mar Ijeaver Martena as in 
oar. Dat Harns de beneaming fan Martena opkeard hat wol my dêrom net oan. 
De iennigen dy't der wol baat by hiene dat krekt Martena it net krige, wiene Ren
nenberg en Oyenbrugge. Wie 't mooglik in âld-magistraat dy't foar jild of út ran-
kune in ofiïsjeel stik op namme fan de stêd ferfalske? Laster rint gau dea mar is 
ek in feninich bist. Noch nea wie der in 'ynberne Frysk ealman' ta drost fan 
Harns beneamd en ek dat sille de tsjinstanners fan Martena de lânfâd ynprinte 
ha. Hawar, de steedhâlder hat Martena net ynstallearre, de drost hat syn amt net 
oerdien en Matthias joech der op it lést syn fiat oan. Martena stie mei lege han-
nen en hy noch de Steaten wiene by steat en set har sin troch, hoe fel oft de pro
testen út Ljouwert wei ek wiene.56 

Ut 'e literatuer witte wy hoe't it Rennenberg en Oyenbrugge sûnt dy tiid 
fergongen is. Nei't de oanwizingen foar in fermoedsoening fan de steedhâlder 
mei de kening om 'e jierwiksel fan 1579-'80 hinne hyltiten sterker waarden, 
ha Deputearre Steaten fan Fryslân him in slach foar west en yn de earste 
wiken fan febrewaris 1580 de blokhuzen fan Ljouwert, Harns en Starum fero-
verje litten. Oyenbrugge hat noch besocht om syn kastiel te ûntsetten en hold 
yn dy snuorje mei in lyts legerke yn de omkriten fan Kollum ta. Mar doe't it 
Harnzer blokhûs op 5 febrewaris ienkear fallen wie en daliks ûntmantele 
waard, hat er him begjin maart te Grins yn it spoar fan Rennenberg foar de 
kening ferklearre; beiden binne hja dêr it oare jiers ferstoarn.57 

Nei de ferovering en ûntmanteling fan it kastiel te Harns, al bleau dêr wol 
in garnizoen lizzen, mocht it drostamt as ôfskaft beskôge wurde. It hiele 
blokhûskompleks waard ommers by de stêd lutsen en foarme net langer in 
ymmuniteit mei in eigen jurisdiksje, dy't in eigen haad ha moast. Grytman fan 
Barradiel waard Tjalling Sixma (op 2 maart 1580),58 mar moast der yn Harns 
ek in nije baas komme? Deputearre Steaten tochten fan wol en it wie op har 
fersyk dat Willem van Oranje yn de maityd fan 1580 Martena ta 'gûverneur en 
superyntendint' fan Harns beneamde. En dat Martena der wurk fan meitsje 
soe die op 14 july 1580 bliken, doe't Bernard van Merode, de nije luitenant -
steedhâlder fan Fryslân, it stedsbestjoer fan Harns opdracht joech om der op 
ta te sjen dat der troch de tsjintwurdige bewenners gjin meubels út 'e drost-
wente op it blokhûs ûntstellen waarden. Merode skreau soks op fersyk fan 
Martena, dy't him dêre mei de húshâlding nei wenjen sette woe.59 
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Op 'en nij binne it dus de Steaten dy't Martena ta befelhawwer fan Harns ha 
woene, mar diskear spilen der hiel oare belangen as yn 1578. Doe gong it 
derom de blokhuzen te ûntmantelj en, of om dy alteast yn hannen fan de Stea
ten te spyljen. Dêr woe Harns doe wol oan meiwurkje, dat wie by eintsjebeslút 
ek it primêre belang fan de stêd; meidwaan oan de Opstân. Mar nei de ûnt-
manteling yn 1580 gouwen der oare wetten. De revolúsje wie slagge en no 
moast der in nij Frysk bestjoer foarme wurde en sa kaam it âlde skeel tusken 
de lannen en steden wer boppedriuwen. Binnen de Steaten hiene de lannen it 
foar it sizzen en troch Martena as setbaas yn Harns te postearjen, besochten 
hja dy stêd del te setten. De steden hawwe har altiten fel tsjin de oerhearsking 
fan it plattelân fersetten en koene yn de jierren om 1580 hinne in fust meitsje. 
Harns hat net tefoaren komme kinnen dat Martena mei de húshâlding sa yn 
de hjerst fan 158060 syn yntrek yn de drostwente naam, mar it stedsbestjoer 
hat him it militêre oerbefel altiten wegere. Ynstee dêrfan waard in Hollânsk 
garnizoen ynhelle. Doe't Martena soks by Merode oankaarte liet de steedhâl-
der him op 25 oktober 1580 witte dat de kompanjy 'Hollandse knechten' sûn-
der syn meiwitten en tastimming yn Harns legere wie.61 Mei't oer de gesachs-
ferhâldingen gjin of ûndúdlike ôfspraken makke wiene en de soldaten gauris 

Harns yn it begjin fan de achttjinde ieu, dêr't oan de westkant fan de stèd it eardere blokhüs noch hyltiten watfan-

siden enysolearre leit. Yn it Harnzer sylhûet nimt itBlauhûs, dan alfertimmere ta Westertsjerke, in prominintplakyn 
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net as te let betelle waarden, hawwe Fryslân en Harns yn it bysûnder in soad 
lést en ûngemak fan dat garnizoen hân. Sa wegeren de kommandanten 
befelen fan Merode op te folgjen, fûnen der yn de stêd en op it plattelân ûnge-
regeldheden plak en hie de 'goede boargerij' fan Harns ein 1587 noch de soldij 
foar de tiid fan twa 'grutte moannen' foarsjitte moatten om slimmer foar te 
kommen.62 

No't Martena syn thús op it kastiel fan Harns krigen hat, wurdt it tiid om 
dêr ris om ús hinne te sjen. Harns waard yn 1539 troch de doetüdske drost 
Fritz von Grumbach priizge as 'de prinsipaalste haven en sleutel fan Fryslân'.63 

De stêd wie sûnder mis fan grut strategysk belang, dêr't in sterk blokhûs op 
syn plak wie. Fanâlds bestie dy sterkte út in rjochthoekich omgrachte terrein, 
dat in oerflakte besloech fan 115 by 145 meter (ynklusyf de grêft).64 Twa poar-
ten mei brêgen soargen foar ferbining mei de bûtenwrâld. Mei de grûn út 'e 
grêften wie oan de binnenside in wâl opsmiten. Deun achter dy wâl stie yn it 
fjouwerkant rûn in hiele rige fan gebouwen, sadat der yn de midden in grut 
eksersysjeterrein oerbleau. Mei't in blokhûs him yn tiden fan belegering sels 
foarsjen moast, wiene der alderhanne opslachromten foar munysje en pro
viand, in bak- en brouhûs, ferbliuwen foar de manskippen fan it garnizoen en 
stalling foar it fee.65 By de ûntmanteling waarden de walen diels sljochte en 
parten fan de grêft tichtsmiten. Wat oerbleau waard yn de havenwurken en 
omwâling fan de stêd opnommen. De brêgen diene doe gjin tsjinst mear en 
waarden fuorthelle. Inkele gebouwen binne doe ek ûnder slopershannen fal-
len.66 Dochs lei it 'demoliearre' blokhûs noch hyltiten wat fansiden en bleau it 
karakter fan in eilân behâlden. 

Net allinnich wie Harns in wichtige havenstêd, ek yn it reizigersferkear 
naam it in sintrale posysje yn. Elkenien út it suden wei dy't yn Ljouwert 
boadskip hie of oarsom, reizge ornaris oer Harns en oernachte dêr dan faak 
ek. Dêrom wie it foar de oerheid saak om dêr in represintatyf gebou te haw-
wen. Martena sei it yn 1581 sa: 'dat men aldaer een goede behuysinge behoort 
te holden voor het ancoomen ende doortrecken van goede heeren'.67 En mei 
goede hearen waarden fansels de fertsjintwurdigers fan it sintrale regear 
bedoeld, of de steedhâlder en de gewestlike amtsdragers dy't yn Harns op 
wurkbesite wiene. Yn 1553 waard foar dat doel op it blokhûs in nij drosthûs 
boud, ek wol it Blauhûs hjitten,68 dat mei ôfstân it prominintste gebou fan hiel 
Harns wie. It riisde fier boppe de stedswâlen en oare huzen út en der stie in 
noch hegere wachttoer by, dy't ek tsjinst as fjoertoer dien hat en dêr't ûnderyn 
in hûnegat siet.69 It pân wie sa grut dat it yn 1650 mei gemak ta in tsjerke fer-
timmere wurde koe.™ It docht jin dan ek gjin nij dat de iennige kear dat Wil
lem van Oranje as steedhâlder yn Harns (en Fryslân) west hat, hy op it drost
hûs fan Harns útfanhûze, dêr't er yn april 1581 de skelen tusken Merode, it 
Hof en Deputearre Steaten bylei.71 

Nei 1580 wie it net in útmakke saak wa't eigener fan it blokhûs wurde soe: 
de stêd of it gewest. Soks wurdt moai yllustrearre doe't fuort nei de ferovering 
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der in ynventaris fan de ynboel fan it 'Hearehûs' opmakke waard. Njonken de 
hopmannen Johan Bonga en Johan van Vervou wie de stêd dêr fertsjintwurdi-
ge troch boargemaster Reyner Claesz en it gewest troch deputearre Douwe 
Sixma.72 Sawol de stêd as it gewest sille yn it ferline meiwurke en meibetelle 
ha oan de bou fan it blokhûs; beide koene hja dêr dus rjochten op jilde litte. It 
ûnderhâld waard út 'e domeinen bekostige.73 De Steaten ha ynearsten it 
drosthûs nadere en as pied-à-terre oanholden. Martena mocht salang op it 
Blauhûs wenje en genietsje fan wat in prachtich útsicht oer see west ha moat. 
It wie in feilich plak foar syn húshâlding, sa deun by de haven, mocht it mei de 
opstân yn Fryslân op 'e non rinne. Harns dat de beskikking oer de oare gebou
wen fan it blokhûskompleks krige, sil it min ferneare kinnen ha dat in ealman 
fan it plattelân yn it moaiste hûs fan de stêd kaam te wenjen. Dêr moast wol 
skeelfankomme... 

Op it Blauhûs 

Hoewol't Martena hjir op syn minst in tolve jier wenne hat, wied er al dy jier-
ren tink faker wol as net fan hûs. Alderearst hied er noch altiten de beskikking 
oer it Martenahûs yn Ljouwert en meastentiids ek oer it âlde stamslot te 
Koarnjum. As politikus hat er jierrenlang yn De Haach sitten en moast er in 
soad yn Ljouwert wêze. As hopman moat er yn garnizoen en yn it fjild lein ha. 
Benammen it earste jier hat er kwealik yn Harns west. Nei de oergong fan 
Rennenberg en Grins nei de kening yn maart 1580 waard ek it noarden striid-
toaniel fan wat letter wol de tachtichjierrige oarloch neamd waard. Hjerstmis 
die de fijân in ynfal yn it suden fan Fryslân. Yn alle hasten waard in rezjimint 
ynfantery oprjochte en op 30 oktober 1580 waard Martena ta hopman oan-
steld en de oare deis ta superyntendint oer de troepen yn Sânwâlden be-
neamd. In goed wike letter op 8 novimber foei er te Balk yn hannen fan de 
fijân en hat it in jier duorre foar't er út kriichsfinzenskip loskocht en útwiksele 
wurde koe.74 

Underwilens hie Catharina Unama, de frou fan Martena, al hiel wat op it 
drosthûs te stellen hân. Hja krige yn oktober 1581 te hearren dat it stedsbe-
stjoer besletten hie om de hynstestâl op it blokhûs yn te rjochtsjen as pesthûs 
en op it plak derfóár in tsjerkhôf oan te lizzen. Yn in twatal rekesten,75 earst 
oan de stêd en letter oan Merode (en it Hof fan Fryslân), liet hja witte soks in 
'ferskriklik ding' te finen, net allinnich foar harsels en har húshâlding, mar ek 
foar har 'fromme' buorlju dy't fan de stêd op it blokhûs wenromte hierden. De 
hynstestâl hie frou Martena foar dit jier nammers al hierd en hja hie it hea dêr 
op 'e souder te lizzen; hja koe dy skuorre net misse. In pesthûs hearde net te 
stean op it plak dêr't steedhâlders har loazjemint hân hiene en yn de takomst 
noch krije koene, en dêr't alle dagen 'hearen en oare goede persoanen' gear-
komsten holden - it drosthûs liket ek in wichtige skeakel yn it berjochteferkear 
west te hawwen. Koardyn-hie de prins fan Oranje der noch útfanhûze, ta eare 
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Harns út see wei besjoen mei as sintraal elemint it Blauhûs, links en rjochts flankearre fan twa rûndelen fan 

it eardere blokhûs 

fan de stêd en it gewest, mar foar har net om 'e nocht. Boppedat wiene der 
wol gaadliker plakken yn de stêd foar in pesthûs. Sa wie de skoalle, dy't al oan 
it tsjerkhôf stie, te tsjuster om 'e bern leare te litten; en ien fan de (tinklik 
leechsteande) prystershuzen koe salang wol as skoallokaal brûkt wurde. 
Soene de hearen har dêrom net mei san 'grouwel' opsealje wolle, hja hie it al 
slim en swier genôch. 

Ut de beskikking fan de Magistraat fan Harns leare wy hoe't de pest yn de 
stêd om him hinne reage. It kaam wat langer wat faker foar dat 'sike en kran
ke' soldaten en oare frjemden, dy't yn Harns op trochtocht wiene mar gjin 
ûnderdak krije koene, de oare deis dea op strjitte of op skippen fûn waarden. 
Dêr moast 'út kristlike leafde' regaad op makke wurde en no wie der gjin bet-
ter plak, dêr't foar sa'n bytsje kosten in pesthûs en tsjerkhôf ynrjochte en oan-
lein wurde koene as fan en by de hynstestâl op it blokhûs. De stal stie fier 
genôch fan it Blauhûs ôf, wie frou Martena yn 't minste net tasein en koe hja 
best misse; se hie de 'koestal' ommers ek noch. Dat it waard naaid sa't it knipt 
wie en frou Martena moast salang 'pasjinsje' ha.76 Mar dat geduld hie hja net 
en hja helle har gelyk by Merode. Syn beskikking is wat skeind mar skoan te 
begripen. It blokhûs yn Harns wie de 'propretste plaetse' yn Fryslân om yn 'e 
gauwens kontakten mei de oare, oanbuorjende gewesten fan de Uny te 
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ûnderhâlden. As lanssaken soks fereasken moast der yn Harns altiten in goed 
ûnderdak beskikber wêze foar de leden fan de Lânrie (foargonger fan de Rie 
fan Steate), it kolleezje fan Deputearre Steaten of de steedhâlder sels. Merode 
woe't net ha en hat Harns op 9 oktober 1581 de wacht oansein.77 Dat hat hol
pen, want doe't de stêd it oare jiers har beklach die by de hartoch fan Anjou, 
dy't doe krekt as nije lânhear fan de Nederlannen ynhelle wie, wie der yn 
Harns noch altiten gjin pesthûs en waarden der noch altiten 'earme minsken 
dea op strjitte fûn'.78 

Ut in rekest fan Martena sels oan de steedhâlder komme wy jitris in soad 
nijs te witten oer de ferovering fan it blokhûs fan Harns en de gefolgen dêrfan. 
It konsept fan it fersykskrift is net datearre mar neffens my fan ein 1581. Mei't 
Martena op 29 oktober en 27 novimber 1581 mei syn kompanjy te Frjentsjer 
neamd wurdt79 en hy yn it rekest skriuwt dat er dêr dat stuit yn garnizoen lei, 
nim ik oan dat it yn dy snuorje opsteld is. It rekest is in reaksje op in 'reskrip-
sje' fan de Magistraat fan Harns, dy't net bewarre bleaun is. Wêr't dy reskripsje 
op har bar in reaksje op wie, fait tusken de regels troch yn it rekest te lézen. 
Martena moat, nei't er yn oktober 1581 út kriichsfinzenskip ûntslein wie, syn 
rjochten opeaske ha om neffens syn kommisje oansteld te wurden as 'gûver-
neur en kapitein-generaal ta it regear fan it kriichsfolk en kompanjyen' yn 
Harns. 

De stêd hie lykwols beweard it rjocht fan foardracht foar it gûverneurskip 
te hawwen, mar soks waard yn it rekest fan Martena ûntstriden: de 'drosten, 
oldermans ende hooge overicheiden' wiene altiten troch de steedhâlder 
beneamd. Boppedat sei Martena dat fan it ôfskaffen fan dy amten - sa't wy it 
tink léze moatte - yn 1580 nea sprake west hie, wylst der yn dizze tiid gjin 'nedi-
ger ding' wie as om de 'steden mei in goed haad te foarsjen'. De magistraten 
koene har 'wel droegen' ha, mar dêr folge net út dat hja tenei sûnder 'kapitein' 
koene of dy sels kieze mochten. Yn in ferklearring foar de 'commissie totte 
visitatie der requesten' (in foarrinner fan it Mindergetal)80 waard it stânpunt 
fan Harns oangeande de nominaasje in jier letter ferdúdlike fan boargemaster 
Reyner Claesz, dy't stelde dat it nei de ûntmanteling fan de blokhuzen yn striid 
wie mei de privileezjes fan de steden om gûverneurs sûnder foardracht fan de 
boargers oan te stellen - hja sille derby oan de nije prosedueres oangeande it 
beneamen fan grytmannen tocht ha. Boppedat hiene de steden mei Oranje 
en Merode gûverneurs genôch. De iennige konsesje dy't Harns meitsje woe 
wie om Martena it traktemint as drost út te beteljen. Der spile dus ek in 
finansjeel aspekt mei, mar neffens Kramer, dy't dizze Harnzer ferklearring yn 
it Gemeente-argyf fan Frjentsjer (!) opdjippe hat, is it frij wis dat Martena nea 
in stoer fan de stêd bard hat.81 

Fierders skreau Martena dat Deputearre Steaten mei it kriichsfolk it kastiel 
fan Harns ferovere hiene. By it ûntmanteljen hie 'de gritenij' - dêr't er nei alle 
gedachten Barradiel mei bedoeld ha sil82 - it measte wurk fersetten en de ynset 
fan de stêd wie mei it sloopmateriaal fan inkele, doe ôfbrutsen huzen wol 
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beleane. Oangeande de eigendom fan it hiele blokhûskompleks wie Martena 
fan betinken dat Harns gjin reden ta kleien hie. De stêd barde de hier fan de 
huzen dy't der noch stiene. De Steaten hiene allinnich it drosthûs nadere as 
pied-à-terre. Mar dêr stie foaroer dat de Steaten Harns mei in liening skewield 
hiene om nije ferdigeningswurken oan te lizzen en noch alle jierren in 'pen-
sjoen' oan de stêd útkearden, dêr't Martena de fortifikaasjepenningen mei op 
it each hân ha sil, dy't alle jierren út 'e domeinen oan de fêste steden útkeard 
waarden.83 Ljouwert hie likemin it folie profyt fan de ûntmanteling fan it 
blokhûs dêr hân, sa't de Harnzers kenlik steld hiene. It haadgebou dêre tsjin-
ne as lânsfinzenis en yn inkele oare huzen wennen de 'luitenant en soldaten' 
en ek wol oaren, dy't yn gewestlike oerheidstsjinst wiene. 

As léste stelde Martena dat it Harns neat hoegde te kostjen as er dêr ta 
gûverneur ynstallearre waard, en dat er de wolfeart fan stêd en lannen as in 
'goet toesiender' befoarderje soe. Al mei al hiene de magistraten gjin rjocht 
fan kleien en hearden hja de steedhâlder en Steaten net langer ûnwillich te 
wezen. En boppedat hiene hja dochs al in 'kapitein en superyntendint út Hol-
lân wei ynnommen'. Martena sleat it rekest dan ek ôf mei it fersyk oan de 
steedhâlder om derfoar te soargjen dat er ta gûverneur fan Harns ynstallearre 
waard.84 Mar út 'e fierdere skiednis docht bliken dat soks nea bard is en dat de 
stêd oan it langste ein lutsen hat. 

It duorret tsien jier foar't wy wer nije lûden oer it Blauhûs en Martena hearre. 
Yn 1592 tsjinne Martena in rekest yn by Deputearre Steaten. Hy ferhelle hoe't 
er yn 1580 oansteld wie ta gûverneur fan Harns 'mette bewooninghe van de 
groote huysinghe op 't gedemolieerde casteel staende, waeraff hij suppliant 
met zijn huysvrouwe voors. tot desen dage toe in goede vredelicke possessie 
vel quasi geweest is'. No hied er begrepen dat de Magistraat fan Harns him dêr 
útsette woe, om't er it hûs net goed ûnderhâlde soe. Soks wie perfoarst net 
wier. Martena, en oars gjinien, hie al de jierren dat er dêr wenne wol 200 
goudgûne útjûn oan 'dak, glêzen, finsters, doarren, kesinen' en oar need-
saaklik ûnderhâld. Fan dat jild hied er ek in moaie nije keamer yn it pân tim-
merje litten. Oan de oare kant wie it algemien bekend dat de 'wethâlders' fan 
de stêd it drosthûs fertutearzje lieten. Hja holden der har 'meunsteringen', 
dêr't Martena it ynspektearjen fan de boargerwacht mei bedoeld ha sil. Hja 
fûnen goed dat de skoalbern der boarten en oaren der 'esbatteminten' opfïer-
den - toanielstikken fan rederikers mei in fleurich en faak satirysk karakter. 
En ek hie it stedsbestjoer ienris tastimming jûn oan Ingelske 'spyllju' om dêr 
op te treden mei dûnsjen, spyljen en oar 'passe-temps'.85 Hearre wy hjirre in 
kalvinist of wurdt hjir foar kalvinisten skreaun? 

Hjirút kinne wy alderearst opmeitsje dat Martena net de folsleine beskik-
king oer it drosthûs hie. Faaks hie it yn de tiid fan de drosten ek al in privee en 
in mear publyk gedielte kennen. It pân telde meardere wenlagen. It leit yn de 
reden dat de Martena's de boppeste etaazje(s) en de souder bewennen en dat 
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de stêd de begeane grûn brûkte as in soarte fan multi-funksjoneel sintrum. 
Der moat yn alle gefallen in grutte seal west ha, dy't as skouboarch tsjinje koe. 
Dochs hiene de Harnzer wethâlders - sa ferfolget Martena - nea in stoer oan 
ûnderhâld útjûn. It soe dêrom tsjin 'rjocht en billikheid' wêze as Martena, 
'sa'n trou tsjinner fan 't Lânskip', út syn wenning set wurde soe, fral ek om it 
stedsbestjoer yn 1578 Martena mei ienriedigens as drost ha woe! Martena 
fersocht Deputearre Steaten dan ek om derfoar te soargjen dat de wethâlders 
fan Harns op oare gedachten brocht waarden, itsij troch it stjoeren fan ien of 
twa kommissarissen út it eigen fermidden wei, itsij op oare wize dy't 'yn billik
heid en yn reden' te neamen wie. 

Op 20 oktober 1592 besleaten Deputearre Steaten en stjoer Abel Francke
na as kommissaris nei Harns om 'e stedsbestjoerders sa te bepraten dat de 
Steaten 'die huysinghe in gebruyck te moegen beholden'; Martena wurdt gjin 
wurd oer sein.86 Franckena hie al tsien jier sit yn it koUeezje foar Sânwâlden 
hân en sil sa'n reis wol tabetroud west ha. Wat loop as er krekt makke hat 
docht nearne bliken. Soks liket foar in súksesfol ferrin fan Franckena syn 
misje in goed teken, mar it bringt my oan de ein fan it ferhaal oer Martena en 
Harns. Want doe't Martena op 3 maart 1593 syn dochter Swob mei har man 
David van Goorle en bern útnoege om by him yn te lûken, die bliken dat er yn 
Ljouwert wenne.87 Soe it sa west ha dat Deputearre Steaten de belangen fan 
Martena opoffere ha oan it behâlden fan it pied-à-terre yn Harns? 

Ta beslút 

Yn dit artikel stie de relaasje fan de Fryske frijheidsstrider Doecke Martena 
(1527-1605) mei Harns sintraal. Martena waard yn 1578 ta drost fan Harns 
beneamd, mar steedhâlder Rennenberg wist syn ynstallaasje op te kearen en 
ynstee derfan syn eigen protezjee Oyenbrugge nei foaren te skowen. Yn dat 
ramt waard in lasterkampanje tsjin Martena fierd en in ferfalske ferklearring 
op namme fan de stêd Harns opsteld, al sil 't wol nea dúdlik wurde oft Ren
nenberg dêr ek persoanlik de hân yn hân hat. Nei't de Steaten yn 1580 it 
blokhûs fan Harns ferovere hiene en Oyenbrugge mei Rennenberg foar de 
kening keas, waard Martena ta gûverneur fan de Fryske havenstêd beneamd. 
No waard de ynstallaasje behindere troch de stêd sels, dy't sa tagelyk de drost 
buten it stedhûs hâlde koe en dêr net langer fan ûnder kuratele stie. Mar de 
stêd hat net belette kinnen dat Martena op syn minst in tolve jier yn it drost-
hûs wenne hat. De steedhâlder en de Steaten, dy't it gebou yn 1580 naderen, 
hiene dêr tagelyk in pied-à-terre. Mar ek Harns moat oer in part fan it gebou 
de beskikking krigen ha en hat dêr militêre meunsteringen holden en optre
dens fan rederikers en in Ingelsk teaterselskip tastien. Wat der nei 1592 mei it 
drosthûs bard is docht net bliken, mar yn 1650 liet de stêd it ta in tsjerke fer-
timmerje. 
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Wy moatte Martena fral beoardiele op syn dieden want egodokuminten hat er 
kwealik neilitten. Yn Woltjer syn Friesland in hervormingstijd, dat rint oant de 
ferovering fan de trije blokhuzen en de reformaasje yn Fryslân, wurdt Doecke 
Martena fan de Fryske politisy it measte neamd. Dat jout moai it gewicht oan 
dat de man hân hat yn de Fryske bydrage ta de Nederlânske Opstân. Under 
syn lieding waard geandewei de santiger jierren de Fryske frijheid yn 1580 op 
'en nij befochten. En dêr lykje syn idealen mei ferwêzentlike te wezen. Marte
na wie foarearst in frijheidsstrider en foar him telde allinnich dy frijheid; in 
ideaal dat nei 1580 inkeld noch yn stân halden wurde moast en dat útsoarte 
syn wezen slim ynhâld fait te jaan. Dyjingen dy't foar it leauwen tsjin de 
kening yn opstân kommen wiene, hiene wol konkrete ideeën om dy frijheid ôf 
te beakenjen en yn te kleurjen. It wiene dan ek kalvinisten as Hessel Aysma, 
Karel Roorda en Willem Loadewyk, dy't it polityk liederskip oernamen en 
Martena mear en mear yn it skaad setten. Dêrom wie der nei 1580 foar Marte
na oars gjin rol weilein as de nije frijheid te ferdigenjen en te tsjinjen, sawol yn 
it harnas as op it fluwiel. En dat sil de oare kant fan de medalje west ha. Mei't 
Martena in politike en militêre karriêre kombinearre, koed er al slim op twa 
fronten tagelyk skitterje. Hy moast de oandacht wol ferdiele. En dêrnêst sil 
syn miserabele finansjele priveesitewaasje him ek gauris de kop brutsen ha. 

Kramer hat de frijheid nommen om in te hastich en net folslein portret fan 
Martena te tekenjen troch gjin gebrûk fan it famylje-argyf fan de Martena's te 
meitsjen. It wachtsjen is op de histoarikus dy't dy skets mei de famyljepapie-
ren en resinte literatuer op 'en nij oanset en yn felle kleuren ôfskilderet. Want 
Doecke Martena bliuwt dochs in tige nijsgjirrich man, dy't foar Fryslân 
benammen yn de jierren 1577-1580 fan grutte betsjutting wie en doe oan de 
widze fan de op 'en nij ferovere Fryske frijheid stie. Mar afijn, fan Doecke syn 
grutte broer yn Hollân moat de folsleine wittenskiplike biografy ommers ek 
noch altiten skreaun wurde.88 

Noten 

1 Eekhoff, Beknopte Geschiedenis, 183. 2 Hoekema e.o., Eekhoff en zijn werk, 61. De 
winnaar fan de priisfraach waard G. Brandt Maas, 'christen leraar' te Woerden en 
Zwammerdam, waans wurk útjûn waard: Levensschetsen; sjoch de ynlieding by diel I, 
dêr't skreaun wurdt dat Eekhoff foar syn dreech ûndersyk in earfolle fermelding krige. 
Opfallend genóch jout ek Brandt Maas omtinken oan Martena: 'Zamenspraak'. 3 Sjoch 
it motto fan dit artikel. 4 Dat soks gjin ûnwil west hat docht bliken út in skriuwen fan 
Eekhoff oan LH. Halbertsma te Dimter fan 11 oktober 1834. Eekhoff hie doe krekt ta-
stimming fan de Hubers krigen om út twa kisten mei boeken en manuskripten alles mei 
te nimmen wat fan syn gading wie. Dy papieren hie Huber yn 1828 krigen út 'e neilit-
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tenskip fan Daniël Hermannus Beucker Andreae en befetten wurk fan dy erflitter en fan 
de bruorren Johan Hendrik en Bavius Voorda en fan de Beuckers. Al dy paperassen 
wiene beskimmele en ferrotte en soene oars as 'scheurpapier' ferkocht wurde: Tresoar, 
Provinsjale Biblioteek fan Fryslân (PBF), 6185 Hs, nr. 45 (mei tank oan 'e redaksje). 5 
Fan de lezing, dêr't myn ynlieding foar in grut part op basearre is, wurdt it klad as oan-
hingsel by it famylje-argyf bewarre: ynv.nr. 97. Yn dat oanhingsel ek genealogyske oan-
tekeningen oer de Martena's fan Eduard Marius van Burmania (1700-1789) en troch 
Eekhoff ôfskreaune stikken oangeande Jarlastate te Wetsens (1498-1505) en it Marte-
nahûs te Ljouwert (1558-1631): respektivelik ynv.nrs. 96 en 98. 6 Soks wurdt befêstige 
fan Woltjer, dy't as léste stúdzje makke hat fan de Fryske dielnimmers oan it bûn fan 
eallju: Friesland in hervormingstijd, 318-324. 7 Andreae, 'Verzet' (1890), 61 (nr. 27). 8 
Andreae, Nalezing, 78. Andreae jout by de grytmannen fan Barradiel sawiesa in soad 
ynformaasje en boarnen oer Harns en de drosten dêr. 9 Baerdt van Sminia, Nieuwe 
naamlijst, 209-212. 10 Hellinga, 'Fryske frijheid'. 11 Hellinga, Resoluties Staten van 
Friesland, nrs. 443, 455, 484 en 503.12 It is wûnderlik om te sjen hoe't Martena jierren-
lang tagelyk in politike en militêre karriêre kombinearje koe. It ferbod op kumulaasje 
fan amten - sa't de Steaten altiten woene - wie al ien fan de strijdpunten yn de tiid fan 
Theissen syn Centraal gezag en Friesche vrijheid, 106: 'geen twee offlciën zullen door 
één persoon bediend worden'. Yn de tiid fan de Opstân moasten ek gauris amtsdragers 
mei in dûbel ynkommen in stap tebek dwaan: sjoch bygelyks Hellinga, Resoluties Sta
ten van Friesland, s.v. 'onverenigbaarheid'. Oer Martena haw ik wat dat oanbelanget 
nea gjin klachten fûn. 13 Kramer, 'Doecke Martena', 108 en 155. Dat Martenahûs stie 
yn 1581 bekend as it 'Hoeghuis': Hellinga, 'Alde famyljeoantekeningen', 113.14 Kramer 
ferwiist in pear kear nei it bewuste artikel fan Eekhoff, mar wa't krekt analysearret hoe't 
er dat artikel yn syn eigen ferwurke hat, sil ta de konklúzje komme dat Kramer it pas op 
it alderlêste momint ûnder eagen krigen ha moat. It hat der sels alle skyn fan dat Kra
mer syn eigen artikel op dat stuit al setten wie. Earst yn syn beskôgjende slotalinea's 
koe Kramer noch inkele gegevens kwyt oer benammen de finansjele priveesitewaasje 
fan Martena, sa't Eekhoff dy út de famyljepapieren byinoar swile en publisearre hie. 
Soks wurdt fan Kramer yn op har sels steande noaten ferantwurde. Earder yn de tekst 
ferwiist Kramer ek wol nei it artikel fan Eekhoff, mar oars net as oanfolling of ferliking, 
dy't in plakje achteroan yn al besteande noaten krigen en dêrtroch kwealik plak ynna-
men: Kramer,'Doecke Martena', 105 (n. 4), 109 (n. 3), 113 (n. 4), 115 (n. 3), 116 (n. 3) en 
146 (n. 9). De iennige útsûndering is noat 8 op side 114, in ferwizing nei Eekhoff syn 
typearring fan Martena syn moed as dy fan in waansinnige doe't er nei de komst fan de 
hartoch fan Alva yn Fryslân bleau (en as er yndie it bûn fan eallju ûndertekene hie, quod 
non). Ik nim oan dat Kramer dy útspraak earst út oare literatuer sitearre hat en pas letter 
in direkte ferwizing nei Eekhoff makke hat. De setter koe al dy oanfollingen noch wol 
kwyt, sûnder dat de tekst yn syn gehiel opskood hoegde te wurden. Wat Kramer sa-
dwaande fan Eekhoff yn syn eigen artikel kwyt koe hat er oernommen, mar it materiaal 
dat Kramer syn eigen (foarbarige) konklúzjes tsjinspriek, hat er ferswijd. Sa léze wy 
by Kramer neat oer it bewarre bleaune famylje-argyf fan de Martena's en likemin dat 
Martena yn 1592 te Harns wenne en yn 1597 sawol deputearre steat as hopman wie, sa't 
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Eekhoff skriuwt: 'Nieuwe berigten', 87. Soks komt net oerien mei Kramer syn konklúzje 
dat Martena him nei 1592 út it publike libben weromlutsen hie en dêrom hied er ús syn 
spekulaasjes oer it wêrom dêrfan besparje kinnen. Sa ferûnderstelt Kramer dat it skeel 
tusken Roorda en Willem Loadewyk oer de kwestje Hasselt, dat yn 1593 yn alle hevigens 
útbriek, de oanlieding foar Martena west hat om him út it publike libben werom te 
lûken. Martena hat lykwols side oan side mei Roorda in wichtige rol spile om yn de 
Oeriselske stedsjes Hasselt en Swartslús Fryske garnizoenen te legerjen: Hellinga, 'Frys-
ke frijheid'; idem, Ingekomen stukken Gedeputeerde Staten, nrs. 237,241 en 243; Histoa-
rysk Sintrum Ljouwert (HSL), Ljouwerter plakkaatboeken VI, nrs. 74 en 78-80. Martena 
hat mei syn kompanjy yn 1592 sels te Hasselt yn garnizoen lein: Hellinga, Resoluties 
Gedeputeerde Staten, nr. 2576; Wagenaar, Willem Lodewijk, 189. Yn it skeel tusken 
Roorda en de steedhâlder stie Martena yn 1595 oan de kant fan de earstneamde: Ljou
werter plakkaatboeken VI, nr. 19. 15 Kalma, 'Doeke Martena'. 16 Oanhelle troch: An-
dreae, 'Verzet', 61.17 Faber, Drie eeuwen Frieslandll, 652. 18 Verhoeven en Mol, Friese 
testamenten, nrs. 144, 168 en 177. Yn it kommentaar by nr. 168 bestiet betizing oer 
Eesck, myn huysfrowe. Soe hja net idintyk wêze oan de yn itselde testamint neamde 
Eesck, myn lieve broeders wyff? Yn ôfskriften wol ommers wolris in wurd weifalle. 19 
Keympe Martena hie ek in natuerlike dochter: Anna, 'in famke út de kloksjippe': Wals
weer, 'Garypster Wiarda's', 125-130. 20 De grins fan mearderjierrichheid lei doe by de 
leeftyd fan 25 jier. Doecke stie op 29 maart 1552 noch ûnder kuratele fan mr. Renick van 
Burmania, dy't doe neffens de 'quaklappen' yn proses wie kontra Schelte Leauckema 
(man fan Doecke syn nicht Siouck Keympedr Martena): HSL, Famylje-argyf (FA) Marte
na, ynv.nr. 97 (oantekening fan W.W. B[uma]). Doecke wenne neffens in keapbrief fan 
24 desimber 1552 te Koarnjum en wie doe mearderjierrich: ibidem, ynv.nr. 35. Dêr fol-
get dan út dat er tusken 29 maart en 24 desimber 1527 berne wêze moat. Op 16 novim-
ber 1554 ferklearre Doecke 'over den 25 jaeren out te wesen', mar hy liet doe syn earde-
re kurator mr. Rienick van Bourmania 'tot meerder seeckerheit' mei in keapakte 
ûndertekenje: FA Martena, ynv.nr. 36. Burmania stoar yn 1563 en dêrnei hat Doecke 
kurator litis oer syn twa soannen Wpcke en Jan van Burmania west: Tresoar, Ryksargyf 
yn Fryslân (RAF), Argyf fan it Hof fan Fryslân, ynv.nr. 16800, 1373 (dekretale ferkeap); 
ferlykje Noomen, 'Genealogie Friese adel [Burmania]', 141-143. Yn 1564 is Doecke Mar
tena mei Hessel Aysma (fan Dyksterhuzen) kurator oer de bern fan Georgien van 
Vroenhoeven en Barbera van Grombach. Doe ferkochten hja dekretaal achttjin 
keamers, 'staende tot Harlingen bij het blockhuys, diewelcke geheel oldt ende ruïnoes 
ende itlijcke van dien geheel vervallen waeren', dy't dy bern by skieding krigen hiene út 
de neilittenskip fan Frederick van Grombach, ridder en drost fan Harns, en Lucia van 
Martena: RAF, Argyf fan it Hof fan Fryslân, ynv.nr. 16800, 430-438. Ha wy hjir te krijen 
mei in let-midsieusk kliïntêleferbân? Yn de genealogyske literatuer siket men nei dizze 
neikommelingen fan dy Harnzer drost om 'e nocht: ferlykje Vries e.o., Heeren van den 
Roede, 201-202. Twa fan de yn 1564 net mei namme neamde bern wiene Clara van 
Froenhoven, troud oan Poppe van Burmania (grytman fan Hennaarderadiel), en Lucia 
van Froenhoven, frou fan Idzert van Glins: idem, 279; RAF, FA Thoe Schwartzenberg en 
Hohenlansberg, ynv.nrs. 102,326, 835, 836 en 850. 21 Noomen, 'Genealogie Friese adel 
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[Botnia]', 140. 22 Verhoeven en Mol, Friese testamenten, nr. 195. De trije ûnderskate 
Doe(c)ke Martena's dy't dêr yn it register neamd wurde binne ien en deselde: 'ús' 
Doecke; soks docht út de kommentaren by de testaminten wol bliken. 23 'Tijdens zijn 
ballingschap heeft hij verscheidene Latijnsche gedichten te Enkhuizen opgesteld, die 
gedeeltelijk in druk zijn verschenen': Hepkema, Eenvoudige memories, 18. Nei alle 
gedachten hat Hepkema dêr Burmania syn Naemrolmei op it each: 126-131; mei in sti-
keldicht op 'e riedshear Julius à Decama; sjoch foar de kontekst dêrfan: Hellinga en San-
dijck, 'Dekema Oudhof, 34. It iennige gedicht fan Martena dat my fierder bekend is, is 
syn bydrage yn it album amicorum fan Janus Dousa, dy't er dêr op 9 jannewaris 1583 te 
Antwerpen yn skreaun hat: Heesakkers, Een netwerk II, 435-437. Ferlykje ek it yn noat 
42 neamde epitaphium. 24 Noomen, 'Genealogie Friese adel [Botnia]', 139. Kramer 
twifelet oan de famyljerelaasje tusken Martena syn frou en syn styfheit, mar it famylje-
argyf toant it gelyk oan fan Upcke van Burmania, dy't fan Noomen as útgongspunt 
nommen wurdt: 'Doecke Martena', 109-110. Dat Martena yn 1552 it Martenahûs oan 
de Nijsted te Ljouwert fernije lit, kin op in houlik tsjutte: Kramer, 'Doecke Martena', 108 
(n. 2) en 109 (n. 6). Dêr oan de Nijsted keapet Martena op 6 maaie 1561 in hûs en trije 
keamers, fuort bewesten syn eigen hûs dêr (foar 620 goudgûne): RAF, Argyf fan it Hof 
fan Fryslân, ynv.nr. 16800, 66-71 (dekretale ferkeap). 25 FA Martena, ynv.nr. 35; ferlykje 
Holsbrink, 'It Burgermerfean', 35-37. 26 Faber, Drie eeuwen Friesland II, 661 (nr. 46); 
sjoch foar syn bern: FA Martena, ynv.nr. 67; en ferlykje foar syn komôf: Walsweer, 
'Famylje-oantekenings', 75 (nr. 230). 27 FA Martena, ynv.nr. 67. 28 Syn widdo Maaike 
Sternsee (stoarnyn 1603) troude wer mei Sybolt Aylva (stoarnyn 1614),bywa'thjalike-
min bern hie. Sybolt is stamfaar fan de roomske tûke Aylva te Menaam: Noomen en 
Verhoeven, 'Genealogie Friese adel [Aelua]', 156. 29 Sjoch foar mooglike achtergrûnen 
fan dat houlik: Postema, Johan van den Corput, 111 (n. 73). Neffens oantekeningen fan 
E.M. van Burmania (sjoch noat 5) wiene hja yn De Haach troud op 19 jannewaris 
15(90?], de moarns om 9 oere. Ut it houlik waard ien soan berne: David van Goorle, 
berne te Utert op 15 jannewaris 1591 (âlde styl), de moarns tusken acht en njoggenen. 
Hy stoar op 27 april 1612, de jûns tusken njoggen en tsienen en waard op 1 maaie yn de 
tsjerke fan Koarnjum begroeven. De heit stoar in healjier letter op 20 oktober 1612 om 4 
oere (sûnder neiere oantsjutting) en waard acht dagen letter by syn soan beïerdige. 
Hoewol't dy soan dus mar 21 jier âld wurden is, wie Gorlaeus - sa't er ek bekend stiet -
in ferneamd atomist en neffens syn grêfskrift (sjoch noat 39) in 'welgeleerden ende seer 
verstandighen jonghelinck': Galama, Wijsgerig Onderwijs, 23 (n. 1). Swob ferstoar op 27 
septimber 1614: Roorda, Grafschriften, 9 (nr. 28). 30 Bauwcke van Martena har houlik 
mei Everdt Entens waard op 15 july 1598 te Grins proklamearre: Van der Ley, 'Friezen in 
Groningen', 141. Neffens in oantekening fan E.M. van Burmania waarden de houliks-
betingsten, 'onder mij berustende', op 26 augustus 1598 ûndertekene: Te Water, Histo
rie van het Verbond I (los bryfke foaryn yn it eksimplaar fan de PBF); ferlykje FA Marte
na, ynv.nr. 94. Te Water hat foar syn stúdzje gebrûk makke fan de Analecta Marteniana, 
dy't grytman U. van Burmania him om yn te sjen jûn hie: ibidem III, 93. Wêr't dy kol-
leksje keard is wit ik net, mar it famylje-argyf fan de Martena's kin dêr net mei bedoeld 
wêze. Te Water hat dêrom foarde stúdzje nei de persoan fan Doecke Martena noch alti-
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ten unike wearde. 31 RAF, Argyf fan de Steaten fan Fryslân (1580-1795), ynv.nr. 2300 
(d.d. 31 maart 1604). 32 Ibidem, ynv.nr. 2301 (d.d. 3 oktober 1605). In eardere luitenant 
fan Martena wie Johan Loeuijs, dy't op 2 oktober 1582 te Ljouwert ferstoar oan 'Godts 
grieme'; syn frou Maycke Morijsses wie doe ek al oan de pest ferstoarn: HSL, Aid Rjoch-
terlik Argyf, ynv.nr. Y6, 211. 33 Ibidem, ynv.nr. 2295 (d.d. 6 oktober 1601). 34 Ibidem, 
ynv.nr. 2296 (d.d. 20 febrewaris 1602); sjoch foar it dêr neamdeskeel mei luitenant Fon-
seca ek: ibidem, inv.nrs. 2296 (d.d. 8 maart 1602) en 2297 (d.d. 20 septimber 1602). 35 
Ibidem, ynv.nr. 2296 (d.d. 28 maaie 1602); Zondervan, 'Huwelijken', 42. 36 Kok en Hel-
linga, Diarium Furmerius. Furmerius wol ha dat Martena oer de 80 jier âld wurden is, 
mar ik soe it dochs mar op sa'n 78 jier hâlde wolle. 37 RAF, Argyf fan de Steaten fan 
Fryslân (1580-1795), ynv.nr. 2301 (d.d. 15 septimber 1605). Martena is dus twa moanne 
earder ferstoarn as 11 novimber 1605, sa't oan no ta elkenien yn it spoar fan Baerdt van 
Sminia faninoar oerskreau. Lêstneamde ferwiist foar dy (ferkearde) stjerdatum nei it 
Friesch Jierboeckjeút 1829 (sjoch de aginda dêr foaryn op 11 novimber). Oare begraffe-
nissen dêr't siktaris Aysma (yn 'e jierren 1601-1615) melding fan makket binne dy fan 
Karel Roorda - wa oars! - en hopman Foppe Meynsma: ibidem, ynv.nrs. 2295 (d.d. 18 
november 1601) en 2296 (d.d. 2 juny 1602). 38 Kramer wol ha dat de âldste twa bern út 
it earste houlik binne, mar dochs sil Jan nei Doecke syn twadde skoanheit neamd wêze. 
Kramer moat wol ta dy konklúzje komme, om't er yn neifolging fan Baerdt van Sminia 
it houlik fan Martena yn 1565 datearret (minimaal sân jier te let): 'Doecke Martena', 
110. Swob is fansels nei Doecke syn earste frou neamd en kin dêrom sawol út it earste 
as út it twadde houlik wêze. Neffens de genealogyske tradysje binne dy beide bern lyk-
wols út it twadde houlik en soks wurdt út de wize fan ôfhanneljen fan Martena syn nei-
littenskip ek befêstige; net mei safolle wurden mar as Swob en Bauck healsusters west 
hiene, soe dat yn 'e stikken wol ta utering kommen wêze moatte. 39 Sjoch it grêfskrift 
yn de tsjerke fan Koarnjum fan har beppesisster, dy't yn maaie 1629 fjirtjin wike âld fer
stoar: Roorda, Grafschriften, 9 (nr. 30): 'Sij is genoemt geweest Bauck, na haer beste
moeder Bauck van Martena, dewelcke was de laeste van Martna-geslachte; ende heb
ben wij,... Sivck van Bvrmannia en ... Catarina Entens, onses tegenwoordige joncksten 
zoon in de kerck Doecke Martna doen dopen: restauratie van het uitgesturvene Martna-
geslachte.' Yn de tsjerke fan Koarnjum binne mear oantinzen oan Doecke Martena, syn 
bern en de lettere bewenners fan Martenastate bewarre bleaun (grêfstiennen, tekst-
buorden en klokopskriften). 40 Neffens Abma, Ljouwerteradiel, 394-396, siet er rom
mer yn de adellike nammen as yn de sinten mar soks is net wier: oan de Ferlinge Skrâns 
yn Ljouwert liet er yn 1888/'89 in monumintaal pân foar hast 16.000 gûne delsette, dat 
yn de jierren 1990 bekend stie as Van der Bergstate. 41 Vries, "Naar ploeg en koestal", 
159. 42 Schuite- en Jagtpraatjes IV ('Samenspraak tusschen een Leyenaar, Groeninger 
en Franeker'), 14. Ut in brief fan de Steaten fan Hollân oan de Steaten fan Fryslân fan 6 
febrewaris 1588 en út it skriftlik antwurd dêrop fan maart dat jiers docht bliken dat 
Martena foar syn ynset yn Hollân nei alle gedachten nea ien stoer krigen hat: ibidem, 
14-17 (dêr't beide brieven yntegraal ôfprinte binne). Hollân wie fan betinken dat 
Martena mar betelle wurde moast út 'e konfoaien en lisinten, dy't yn Fryslân ôfdroegen 
waarden, mar dêr hiene hja yn Ljouwert fansels gjin boadskip oan. It epitaphium dat 
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Martena op syn dochter Tett en soan Tjebbe skreaun hat, is dêr ek ôfprinte: ibidem, 17-
18.43 De oanbelangjende stikken wurde beskreaunyn: Singels, Inventaris, no. 250 (û.o. 
in kommisje dêr't by skreaun stiet: 'origineel op groot papier, waarvan onderteekening 
en zegel ontbreken, afkomstig uit het archief fan Martenastate te Kornjum'). It famylje-
argyf hat dus in set net as in gehiel bewarre west. Soks meie wy tink op it konto fan Eek-
hoff skriuwe, dy't it Memorieboek fan Sybout Aysma ek alris sloopt hân hat om gatten 
yn it stedsargyf mei op te foljen: Hoekema e.o., Eekhoffen zijn werk, 44. Oft neitiid de 
rekonstruksje fan it famylje-argyf folslein west hat, doar ik gjin útspraak oer te dwaan. 
Sjoch foar Martena syn aktiviteiten op see ek: Nanninga Uitterdijk, 'Bericht'. 44 Hellinga, 
'Gespecificeerde burgeren', 149. Op 16 maart 1577 waard Martena te Ljouwert in 
heffing fan 200 gûne oplein om 'e Spaanske troepen mei ôfbetelje te kinnen; syn soan 
Jan krige doe dyselde heffing dêr oplein: ibidem, 158 (nrs. 285-286). 45 Sa is der in kom
misje op Martena fan 10 juny 1578 mei de opdracht om fan de 'prelaten en geastlikheid' 
fan Fryslân 20.000 gûne ofte easkjen, 'tot proffijt van 't gemeene best', ynstee fan it net 
wijde goud- en sulverwurk, sa't de klearus dat yn de oare gewesten ôfstean moatten hie. 
Fan 21 july 1578 is der in kommisje dêr't Martena by opdroegen waard om jitris it 'grut
te keningssegel' fan de presidint fan it Hof fan Fryslân ofte easkjen en dat oer te langjen 
oan Rennenberg. Mocht de presidint op 'en nij wegerje, dan koe Martena de help 
ynroppe fan Joan Mathenes de Wybesma, maarskalk fan it blokhûs te Ljouwert (en 
Martena syn omkesizzer), en by need dy syn soldaten. Rennenberg sels, dy't op dat 
stuit yn Kampen tahold, hie de opdracht dêrta fan lânfâd Matthias krigen: FA Martena, 
ynv.nr. 27; ferlykjeVries e.o., Heeren van den Roede, 65-66, dêr't Vries stilswijend impli-
searret dat alle segels fan it Hof op 13 july 1578 oerlange binne, mar dêr eksplisyt 
foaroer stelt dat it wannear fan dat oerlangjen net dúdlik is. Eekhoff makket nammers 
wol melding fan dizze twa stikken: 'Nieuwe berigten', 86. 46 Hellinga, Resoluties Staten 
van Friesland, nr. 17. Yn Westergoa stimden ûnder oaren Epo Aylva en Tjalling Sixma 
(de grytman fan Barradiel!) tsjin it rekest fan Botnia. Yn hoefierre hjir in kym leit fan it 
skeel tusken de Aylva- en Botniafaksje, dat de ferhâldingen yn Westergoa lange tiid 
bepaald hat en yn 1598 it politike bedriuw yn dat kertier gans op stelten sette soe, moat 
neier ûndersyk útwize: ibidem, nrs. 505, 507-508, 510, 516-518, 520 en 522-525. 47 Fer-
lykje: Hellinga, 'Feicke Tetmans', 129. 48 Sjoch: Van der Meer, 'Lijst van dorpen', 93; 
ferlykje: RAF, FA Sminia, ynv.nr. 2743 (ferdieling fan de ferkeapsom fan Unamastate 
ûnder de krediteuren fan Doecke Martena en syn frou). 49 Oan de oare kant fan de Lau
were lei it lân der yn 1584 allike raar hinne: 'To Gronningen stunden up een [dag] tot 90 
heerden landes angeslagen um bij den keerse to vercopen (to swigen wech tho geven, 
vor den derden part horer weerdie)': Feith, Werken van Johan Rengers II, 262. 50 FA 
Martena, ynv.nr. 74. 51 Ibidem, ynv.nr. 28. 52 Kramer, 'Doecke Martena', 129. 53 
'Inmiddels was in het begin van 1578 het drostambt van Harlingen vacant geworden 
door het overlijden van Sickinghe [...]. Rennenberg wenste dat Oyenbrugge het ambt 
zou verkrijgen, maar de Friezen [...] wisten te bereiken, dat het ambt niet zou worden 
vergeven voordat de Friese Staten geraadpleegd waren. Op de landdag van maart 1578 
lieten Matthias en Oranje daarom de Staten een viertal voorleggen: Oyenbrugge, 
Sichem, een hopman, Martena en Maarten van der Nitzen. De Staten kozen Martena 
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en Matthias volgde aanvankelijk dit advies op. Oyenbrugge, die het ambt tijdelijk waar
nam, kreeg bericht dat Martena was aangesteld': Woltjer, Friesland in hervormingstijd, 
271. 54 Dat Oyenbrugge in fertrouwensman fan de steedhâlder wie, stiet wol fêst. Hy 
wie yn desimber 1576 mei Rennenberg yn Grins oankommen, hearde ta dy syn hofhâl-
ding en krige begjin 1580 foar syn oergong nei de kening in aardich dofke yn it foarút-
sjoch: Ros, Rennenberg, s.v. 'Oyenbrugge'. Foar François van Pipenpoy, de kastlein fan 
Starum en grytman fan Himmeler Aldefurd, gou nammers itselde: Ibidem, s.v. 'Pipen
poy'. 55 Woltjer, Friesland in hervormingstijd, 264. 56 Ibidem, 272. Sjoch ek it brief fan 
Deputearre Steaten oan Hessel Aysma fan 12 novimber 1579, dêr't yn skreaun wurdt 
dat Rennenberg op dat stuit reewillich wêze soe om Martena te 'avanceren': RAF, Kol-
leksje Gabbema, ynv.nr. 146. 57 Andreae, Nalezing, 77. Yn it lést fan oktober 1580 die 
Oyenbrugge in ynfal yn Sânwâlden, dêr't er slach levere mei Johan van Vervou, dy't 
derby sneuvele. Is Martena yn novimber 1580 soms troch Oyenbrugge fmzen nom-
men? In romanskriuwer mei it hoopje. Oyenbrugge rekke op 1 maart 1581 by Lopper-
sum ferwûne en stoar dêr efkes letter oan te Grins, dêr't er begroeven waard: Feith, 
'Aanteekeningen', 72; Baerdt van Sminia, Naamlijst, 213. 58 Andreae, Nalezing, 78. 59 
Hellinga, Journaal van Merode, nr. 10. 60 Op 16 july 1580 krige Abel Franckena yn Ljou-
wert ynstruksje om yn Antwerpen mei Martena oerlis te halden: Hellinga, Journaal van 
Merode, nr. 15. Earder as yn augustus kin Martena dêrom kwealik yn Fryslân werom 
west ha. Op 10 desimber 1580 stiet fêst dat syn frou te Harns wenne: FA Martena, 
ynv.nr. 70. 61 Hellinga, Journaal van Merode, nr. 105. It garnizoen stie de earste jierren 
ûnder befel fan hopman Herman Rodenburg: ibidem, s.v. 'Rodenburg'. Yn dat ferbân is 
it opfallend dat in Haye van Rodenburg yn 1556 substitút-grytman fan Barradiel wie: 
Andreae, Nalezing, 76. Sjoch foar Herman Rodenburg ek: Reimers, Quellen, 197 (n. 1). 
Fierders is hjir de kommisje fan belang, dy't op 27 oktober 1581 troch de Lânrie 
bekrachtige waard en dy't Willen van Oranje op 7 jannewaris 1581 ferliend hie, mei 
advys fan Merode en Deputearre Steaten, oan Niclaes Erickson van Hillegelandt as 
'wachtmaster en sersjant-majoar' fan Harns: Algemien Ryksargyf yn De Haach, Argyf 
fan de Rie fan Steate, ynv.nr. 1523, 22v-23v. Sjoch fierder foar dy wachtmaster fan ken-
like Noarske komôf, dy't ek yn wapens en ammunysje hannele: Hellinga, Resoluties 
Gedeputeerde Staten, s.v. 'Kaas (sic!) Eriks'; idem, Resoluties Staten van Friesland en 
Ingekomen stukken Gedeputeerde Staten, s.v. 'Maas Eriks'; en idem, Journaal van Mero
de, s.v. 'Nicolas Ericks'. 62 Hellinga, Journaal van Merode, nr. 240; idem, Resoluties 
Gedeputeerde Staten, nrs. 259 en 1842; en ferlykje de stikken út 1582 en 1583 oangeande 
it feroarjen fan it garnizoen te Harns, dêr't skreaun wurdt fan 'die gewalten de platte-
landen doer de quaede betalynge van de garnisoenen van Harlynghen tot meermaelen 
aengedaen': RAF, Kolleksje Gabbema, ynv.nr. 158. 63 Schroor en Van den Heuvel, De 
Robles atlassen, 109. Grumbach wie in Dútsk ealman dy't mei ien fan de fjouwer doch
ters fan Doecke syn âldomke Hessel Martena troud wie (sjoch by noat 17). 64 Jager, 
'Enkele blokhuizen', 11. 65 Schroor en Van den Heuvel, De Robles atlassen, 112. 66 
Deputearre Steaten joegen yn april 1580 opdracht oan it stedsbestjoer fan Harns om ek 
it 'drosthûs' del te heljen, mar de útfiering fan dit dreech te tsjutten beslút is sjoen de 
fierdere skiednis útbleaun: Hellinga, Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 49. De folsleine 
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resolúsje giet sa: 'Den 12en aprilis 1580 is geresolveert bij den Gedeputeerden dat het 
drostshuys tot Harlingen gedemolieert ende affgebroecken zal worden bij den Raidt 
der steede Harlingen, bij denwelcke meede dye materialen vercoft sullen worden ende 
dye penningen dairaff comende te bekeren, soevoel dye sullen koenen strecken tot be-
talinge der affgebroeckenen huyssen van den armen luyden binnen Harlingen.' Dat 
sille huzen wêze dy't by de útlis fan Harns yn 1579 delhelle binne. De bewenners fan dy 
huzen tsjinnen yn 1581 dêr in (net neier omskreaun) rekest oer yn by Merode, dy't 
bepaalde dat de Magistraat fan Harns earst om advys frege wurde soe: Hellinga, Jour
naal van Merode, nr. 379.67 FA Martena, ynv.nr. 28. 68 Schroor en Van den Heuvel, De 
Robles atlassen, 112. 69 Yn dat hûnegat ha yn 1567 de geuzen Sjoerd Beyma en Hart
man Galama in skoft fêst sitten, foar't se it oare jiers yn Brussel ûnthalze waarden: 
Tegenwoordige staat II, 624. 70 Ibidem. 71 Hellinga, 'Hessel Aysma', 132. 72 Hellmga, 
Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 8. It stik sels lei op 10 augustus 1999 net mear teplak. 
Dat Sixma foar de Steden yn it kolleezje fan Deputearre Steaten siet hat faaks gjin tafal 
west. 73 Hellinga, Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 107. 74 Hellmga, Journaal van 
Merode, nrs. 79 en 124, en ferlykje noat 57; Kramer, 'Doecke Martena', 145-147; Feith, 
'Aanteekeningen', 69. Martena waard op 20 jannewaris 1581 Grins binnenbracht en dêr 
yn Theme Scatters huis in Osterstrate' finzen set: ibidem, 70.75 FA Martena, ynv.nr. 51. 
76 Ibidem. 77 Ibidem. 78 Obreen, Harlingen, 17.79 Hellinga, Journaal van Merode, nrs. 
550 en 570. 80 Ferlykje: Hellinga, 'Feicke Tetmans', 133. 81 Kramer, 'Doecke Martena', 
151.82 Ferlykje: Hellinga, Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 1601.83 By in mienskipli-
ke resolúsje fan Deputearre Steaten en it Mindergetal fan 6 maart 1581 waard Harns alle 
jierren 3000 gûne oan fortifïkaasjepenningen tasein. Ljouwert en Dokkum krigen itsel-
de bedrach en Frjentsjer, Boalsert, Snits, Starum en Sleat moasten mei 2000 gûne ta: 
Hellinga, Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 107. Drylts, Hynljippen en Warkum wiene 
iepen steden, hiene gjin ferdigeningswurken en krigen dêrom gjin stoer. 84 FA Martena, 
ynv.nr. 28. 85 Ferlykje: Breuker, 'Ingelske komedianten', en de dêr yn noat 1 neamde 
literatuer. It optreden fan de Ingelske spyllju op it drosthûs te Harns, net bekend by 
Breuker, is oan no ta de earste fermelding fan in foarstelling fan sa'n selskip yn Fryslân, 
alhoelwol't wol bekend wie dat dêr yn 1591 Ingelske spyllju west hiene: Poortinga, 'It 
toaniel', 108. 86 FA Martena, ynv.nr. 54. 87 Ibidem, ynv.nr. 86. 88 Ferlykje it 'Ten Gelei
de' fan H.F.K. van Nierop en M.E.H.N. Mout by Swart, Willem van Oranje, 7-9. 
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Friese hofcultuur 

PHILIPPUS BREUKER 

Er is de laatste jaren veel geschreven over hofcultuur, ook over de Friese.1 Zo is 
er de speciale aflevering van het tijdschrift ItBeaken uit 1998, Het hof van de 
Friese Nassaus (1584-1747).2 Toch gaat het dan meest over het hof en het hof
leven en niet over de cultuur zelf. Over die cultuur nu gaat deze bijdrage. Bij 
een veelomvattend onderwerp als dit, waarover bovendien nog zoveel te 
onderzoeken is en naar verwachting ook valt te ontdekken, heeft veel in deze 
studie noodzakelijkerwijs nog een voorlopig en inventariserend karakter. Wel 
tekenen zich al bepaalde ontwikkelingen af. We zullen het hof van de Friese 
Nassaus leren kennen in zijn ontwikkeling van een militair en calvinistisch 
bolwerk via een bloeiend centrum van cultuur naar een verlicht instituut. Het 
lijkt niet teveel gezegd, wanneer we het in al zijn fasen het brandpunt van de 
Friese cultuur noemen. 

Hofcultuur definiëren wij als de eigenschappen die kenmerkend voor een 
hof zijn, inclusief de invloed die van een hof uitgaat op het gebied van kunst 
en wetenschap. Hiervan zijn dan de adelscultuur en de burgerlijke cultuur te 
onderscheiden. In deze bijdrage over Friese hofcultuur zal ik eigenschappen 
en invloed achtereenvolgens voor de Friese situatie aan de orde stellen, waar
bij ik begin met een indruk te geven van de omvang van het Friese hof. 

Omvang van het hof 

Het Friese hof wordt vaak klein genoemd en dan ook wel onbetekenend. 
Kooijmans vat het zo samen: 'Hoewel er dus weleens een theologische discus
sie werd gevoerd en een pannenkoek werd gegeten was het stadhouderlijk hof 
in Leeuwarden niet zozeer een centrum van cultuur of vermaak, als wel een 
politiek centrum.'3 Daar valt wel wat op af te dingen, zoals we straks zullen 
zien. Dat geldt ook voor de omvang, die Kooijmans in de tijd die hij onder
zoekt (dat is die van Willem Frederik) op een dertig personen stelt. In Fries
land zelf was het hof in ieder geval veel groter dan de hoven van de adel4, 
maar zo klein was het in vergelijking tot vorstenhoven elders ook niet. Sinds 
de tijd van Willem Frederik en Albertine Agnes telde het meer dan honderd 
leden, en met de suites van verwanten die in Leeuwarden verbleven of later 
met het hof van Maria Louise ernaast, waren het vaak maar liefst zo'n hon
derdvijftig. 

Bekijken we de aantallen wat nader, dan wordt het onder Willem Lodewijk 
op ruim twintig geschat, wat misschien wat aan de lage kant is, want onder 
zijn opvolger Ernst Casimir omvatte het 'hofgesin', inclusief de pages en hun 
'jongens', zeker al een vijftig personen. In 1658 waren het er al 82 en begin 
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Het hof omstreeks 1685, anonieme tekening rond 1685 

jaren tachtig zelfs maar liefst 122. Daarbij zijn dan niet meegerekend de per
soneelsleden van de beide nog levende zusters van Albertine Agnes, die toen 
tijdelijk aan het Leeuwarder hof verbleven. Dat waren er samen 26. Tussen 
1710 en 1725 liep het aantal terug tot tussen de negentig en honderd perso
nen gemiddeld, maar in 1742 waren het weer 116 en daar kwam dan nog eens 
de eigen huishouding van Maria Louise bij, die in 1731 uit 34 personen 
bestond.5 

Karakter van het Friese hof 

Dat Friese hof had van het begin af aan trekken die het als een vorstelijk hof 
typeren. We kunnen daarbij denken aan de hoogheid van de stadhouder zelf 
en van de vorstelijke familieleden die op bezoek kwamen of soms ook wel 
voor een tijd hier met hun eigen hofhouding verbleven. Daar hoorden een 
veelheid van paarden6 en koetsen bij, hellebaardiers van de wacht en vooral 
ook veel militairen. Wat de paarden betreft: de Friese waren toen ook al 
geliefd aan de hoven. Zo verzocht Karl Ludwig, keurvorst van de Palts, zijn 
vroegere dienaar Vegelin in 1649 acht Friese paarden voor hem te kopen. Wil
lem Frederik en zijn pikeur Thomas Michels hadden er hun best voor gedaan, 
maar toen Vegelin ze bij hem in Rhenen bracht, vond hij ze te duur en het 
hadden ook geen ruinen, maar merries moeten zijn. Waarvoor ze gingen die
nen, blijkt helaas niet.7 In hofverband is met name de vraag interessant of er 
in Leeuwarden paarden waren die uitsluitend voor ceremoniële diensten 
werden gebruikt. Het zou wellicht de moeite lonen om er speciaal onderzoek 
naar te doen, maar als er al een vaste 'trein' geweest is, dan was die zeker niet 
groot. Zo is er in 1659 sprake van zes handpaarden met zadels, blauwe dekens 
en (voor de berijders?) pistolen, maar slechts drie ervan waren van de stad
houder zelf. Twee werden geleend van majoor Van Haren en één van ritmees
ter Kingma. Bij die van de stadhouder staat bovendien nog vermeld dat het 
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jonge paarden waren, alsof het om wat nieuws ging. Ze waren toen nodig bij 
de bruiloft van Johann Georg, vorst van Anhalt-Dessau, en Henriette Cathari-
na, een zuster van Albertine Agnes, die in Groningen werd gehouden.8 Een rij
school lijkt er zeker niet geweest te zijn.9 

Fragment van het grafmonument van Menno van Coehoorn in de hervormde kerk te Wyckel 

Meer valt er te zeggen over de militairen. De stadhouder stond aan het hoofd 
van de Friese compagnieën en in tijden dat Groningen ook onder hem viel, 
ook over de garde van dat gewest. Er was een Friese garde en een Groningse. 
Daarnaast waren er nog drie Friese compagnieën, elk onder een eigen kolo
nel. Dat waren toen Georg Wolfgang vrijheer thoe Schwartzenbergh, Hans 
Willem van Aylva en Ernst van Aylva. Hoeveel officieren er in de beide gardes 
zaten, weet ik niet, maar in de drie andere compagnieën waren het buiten de 
kolonels samen dertig, zodat het totale aantal officieren met de rang van kapi
tein of hoger dat toen onder de Friese stadhouder diende, ruim vijftig zal zijn 
geweest. Een van hen was Menno van Coehoorn, die we nog zullen tegenko
men. Hij was aangesteld in 1660. Met de luitenants, de vaan-drigs en de cor-
netten kwam het totale aantal dus waarschijnlijk ook op zo'n honderdvijftig 
man.10 Met name onder de jonge officieren waren betrekkelijk veel buitenlan
ders. Zij verhoogden het toch al internationale karakter van het hof nog eens 
extra. Bijzondere vermelding verdienen in dit militaire verband nog de leden 
van de beide krijgsgerechten in Leeuwarden en Groningen. Zij werden door 
de stadhouder benoemd. In het midden van de zeventiende eeuw waren in 
Leeuwarden onder hen centrale figuren uit het hofleven als Abraham van 
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Mellinga, Hero van Ockinga, Benedictus van Velsen en Matthias van Vierssen, 
en in Groningen de Schot William MacDowell, vertrouweling van de Engelse 
koningen Karel I en Karel II in de Republiek en hoogleraar aan de Groninger 
academie, die rond 1650 een tijdlang met zijn vrouw op haar adellijk erfgoed 
in het Friese Nijland woonde.11 

Voeg daarbij dan nog de geprivilegieerde jacht op het Bildt en die rondom 
het Hooghuis onder Bergum, en het bijzondere karakter dat een hof eigen is, 
toont zich ook voorgoed in Leeuwarden. Op het Bildt had de stadhouder 
sinds 1591 het recht om vrij te jagen, terwijl anderen toestemming van Gede
puteerde Staten nodig hadden, maar in 1650 kreeg hij het alleenrecht. Er kwa
men limietpalen, in de volksmond bekend als de mooie palen, en spoedig 
stelde hij er een jagermeester aan.12 Bergum diende tot zomerverblijf, zoals 
we te weten komen uit een notitie van hofmeester Vegelin. Later zou Oranje
woud die functie overnemen. In die aantekening valt ook licht op andere 
onbekende kanten van het hof en daarom laat ik die hier in zijn geheel vol
gen. '1662. Is de Koninkl. Erfprins van Dennemarck (dat is de latere koning 
Christiaan V, Ph.B.) met een jacht in Friesland gekomen. Sijn Furstl. G. 
quamen diestijds even van Bergum in de stadt en ging in den grooten tuyn 
wandelen. Daar rencontreerde hij vijf of ses personen, brave aansienlijcke 
mannen met een jongh heer bij haar. Sij zeyden dat se kooplieden van Ham
burg waren en wilden naa Amsterdam trecken. De Prins versocht dese goede 
heeren 's middags op de maaltijd, daar men met der haast enige schotelen 
praepareerde, want de hofhouding was te Bergum; men merckte doenmaals 
dat die oude personen aan den jongen heer eenig meerder respect betoonde 
als aan andere. Ick haalde doenmaals een prent uyt de Princen camer van 
desen prins en stelde mij achter hem met de Print. S.F.G. dit siende seyde mij 
dat het wel was. Naa de maaltijd soo nam Sijn Furst. G. den Koninckl. Prins bij 
de hand en seyde hem stillekens: ick ben van gevoelen dat wij noch vrienden 
zijn; daarmede gaf sich den Prins te kennen. Men roerde terstond de trommel 
om den Prins alle eer aan te doen maar hij bad sulx te excuseeren en vertrock 
terstond met een schuyt naa Doccum. Naderhants heeft Sijn Furstel. G. beter 
kennisse met desen Prince in Den Haag gemaackt en hem aldaar kostelij ck 
getracteerd.'13 

Bij die sfeer van vorsten, paarden, jacht en militairen komt dan nog al het 
ceremonieel van bijzondere intochten of van al die gewone terugkeren van 
elders, of het nu uit Den Haag, Groningen of de Duitse landen was of uit oor
logen of velddienst. Ik noem er één. Toen in 1652 Willem Frederik en Alberti-
ne Agnes na hun huwelijk in Kleef onder het oog van ongekende mensenmas
sa's met muziek en erepoorten Leeuwarden waren binnengetrokken, werden 
er 'verscheidene rare vuurwerken voor 't hoff, die men hier noijt gesien had
den' afgestoken en 'Tournoijen na Turx als andere hoofden van Sijn Ex.tie 
beneffens vele edellieden bij 't blokhuis' gehouden. Het zal hier gaan om een 
vorm van paardenrennen, waarbij met het pistool de houten koppen op 
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nalen van een aantal Turken of Moren geschoten moesten worden.14 Het 
moet een bont schouwspel zijn geweest. Maar het was voor alles een presen
tatie van het hof. Intochten en toernooien waren voorbehouden aan het hof.15 

Het hof presenteerde zich ermee als een symbool van de eenheid van het 
land, dat wil zeggen van Friesland. Dat was het aanvankelijk nog niet. Wel was 
de keuze voor een eigen stadhouder van het begin af aan het gevolg van de 
Friese wens om tegenover Holland een zekere zelfstandigheid te bewaren, 
maar zelf vormde Friesland na 1580 nog allerminst een eenheid. Er waren 
toen twee problemen. Dat waren de ernstige geloofsverdeeldheid en als 
gevolg van de komst van de stadhouder de noodzaak tot herverdeling van de 
politieke macht. Zijn macht werd hem betwist door de oppermachtige adel. 
Om die problemen te overwinnen, hadden de eerste stadhouders en de bur
gerij elkaar nodig. Dat deden ze in een proces van calvinisering. Niet zonder 
militair ingrijpen van de Staten Generaal werd in 1637 de ergste tegenstand 
overwonnen.16 

Op de Geboorte des Vorftlijcken Friefchen 
Stadhoiders Soone. 

U W\ -Nafîbu Forftne Soou , dy n>' eer'n to Frie^ne' 
eer-glâarje, 

Ring mnfckne' i% ringen homn. 0! dat hy Forfilijc^ blommet 
Talm'grien tjnn' Frie^ne' eer-tuwn ! Tn glansfjîjn held~ 

hiftoarje 
Nog deugd - preaiï geade fijn l Mar all' Wrâd^ greate' oer-

brommet. 
God! dat Hy, a\ in Laurog-met, FtùJUn wolbej^ammetï 

V w T. 
Gedicht van Gysbert Japix op de jonge Hendrik Casimir II 

Een voorbeeld hoe de calvinisering op cultureel gebied uitpakte, is de 
opheffing van hogerhand in 1618 van de Leeuwarder rederijkerskamer. Daar 
was toen, in die tijd van de Dordtse synode, een rooms-katholiek toneelstuk 
opgevoerd dat met verwijzing naar een concreet en actueel geval het gebrek 
aan geloofsvrijheid in Friesland hekelde.17 Maar rond 1650 hadden de ver
houdingen zich in het voordeel van de stadhouder gestabiliseerd en kon deze 
zich als een vorst boven de partijen gaan manifesteren. 

Als voorbeeld van de vorstelijke verheerlijking zou het gedichtje kunnen 
dienen dat de Friese dichter Gysbert Japix in 1657 op de geboorte van Hendrik 
Casimir II schreef. Het zal wel gemaakt zijn bij de feestelijke viering van die 
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geboorte op 27 januari 1657 te Leeuwarden. Het kind was negen dagen eerder 
in Den Haag geboren. De laatste regel luidt vertaald: 'God, dat hij als een 
dauw Friesland mag bekomen.' Dat is een verwijzing naar Hosea 14:6, waarin 
God zegt dat hij Israël zal zijn als de dauw. Gysbert bidt dus dat onder de vorst 
Friesland mag bloeien. 

Het is een pendant van het gedicht dat hij ruim een jaar eerder had 
gemaakt op de geboorte van Amalia, het oudste kind van Willem Frederik en 
Albertine Agnes. Dat was op zijn beurt een vertaling van een (niet overgele
verd) vierregelig gedichtje in het Latijn dat de Leeuwarder predikant Oedso-
nius had gemaakt toen de stadhouderlijke familie met haar naar Leeuwarden 
was gekomen en dat Gabbema hem toen had gestuurd. Ook anderen maak
ten toen gedichten, zoals de Leeuwarder rector Tobias Gutberleth en de 
onvermijdelijke rijmer Claes Pieters Hoeckstra.18 

De lof van het vorstenhuis hoorde bij de hofcultuur. Er was daar in Leeu
warden bij dergelijke gelegenheden een levendige dichterlijke activiteit, zoals 
kan blijken uit een bericht in de Hollandtse Mercurius van augustus 1654: 
'Ende Zijn Gen. Graaf Willem van Nassau keerden insgelijckx weder na zijn 
residentie Stadt Leeuwaerden, daer hem de Borgerij in de Wapenen, de Vrien
den met vreughde, en de Latinisten met hare Lofrijmen verwillekomden.' Het 
was al zo ten tijde van Willem Lodewijk. We hoeven maar te herinneren aan 
de bekende Wellekomstzang die Starter voor hem schreef. En dat zouden ze 
ook blijven doen, niet alleen bij intochten, maar ook bij huwelijken, geboor
ten en sterfgevallen. Het merendeel was in het Latijn of Nederlands, maar er 
waren door de tijd heen toch ook steeds Friese bij. 

Ook werd er, zoals door Popma van Oevering in 1710, een enkele keer 
muziek aan het hof opgedragen of, wat veel vaker gebeurde, boeken. Het 
bekendste voorbeeld is De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck van 
Friesland van de Franeker hoogleraar Christianus Schotanus. Dat boek uit 
1658 was opgedragen aan de stadhouder en aan Gedeputeerde Staten, in die 
volgorde, maar op last van de Staten werd het boek het volgende jaar om die 
reden uit de handel genomen. Het was trouwens ook niet de eerste keer dat 
deze trouwe aanhanger van Nassau en Oranje de stadhouder vooropgezet 
had.19 Hij had dat ook al gedaan met zijn Beschryvinghe end Chronijck vande 
Heerlickheydt Frieslandt uit 1655. De kwestie herinnert ons eraan dat de adel 
nog steeds moeite met de nu bijna als soeverein ervaren positie van de stad
houder had. 

Laat ons dat lofwerk verder laten voor wat het is (voorbijgaan ook aan de 
oranjekoek die in deze tijd zal zijn ontstaan20) en nog een andere belangrijke 
verandering signaleren die rond 1650 de positie van de stadhouder versterkte. 
Vanaf die tijd ongeveer groeide er een bovenlaag van burgers die zich los van 
geloofsverschillen verenigde in hun wens om voor alles prioriteit aan politie
ke rust te geven. De Vrede van Munster kan als een beginpunt worden gezien, 
1672 als het eindpunt. Dat jaar met zijn bekende verwarringen betekende een 
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definitieve afrekening van stadhouder, burgerij en delen van de adel geza
menlijk, zowel met de brede gemeente, al hield daar het Voetiaanse streven 
naar theocratie nog lang de overhand, als met het deel van de adel dat de 
nieuw verworven macht van de stadhouder alsnog had proberen te breken. 
Albertine Agnes, die de streng piëtistische geloofsopvattingen van haar 
inmiddels overleden man wel zal hebben gedeeld, ging toen over van het Voe-
tianisme naar het Coccejanisme. De tijd van de regenten was aangebroken. 
Het geloof werd voortaan voorgoed iets voor het persoonlijke leven.21 Daar
mee was tegelijk een einde gekomen aan een bloeiende burgerlijke cultuur 
van eigen, Friese signatuur, die gekenmerkt werd door calvinisme en het 
gebruik van Neolatijn als dichterstaal.22 

Los van eigen persoonlijk geloofsleven schaarde rooms, gereformeerd en 
doopsgezind zich vanaf 1648 langzaam maar zeker eendrachtig rond de stad
houder. Het was de tijd dat de koningsmythe van het oude Friesland weer kon 
opbloeien. Redbad, het duo Hengist en Horsa en ook Friso, nog veel verder 
terug, kwamen weer terug. Dichters en schilders brachten ze in beeld. De 
gereformeerde Leeuwarder rector Tobias Gutberleth gebruikt Redbad als de 
Friese pendant van Romulus bij Catullus.23 Romulus en Remus, de stichters 
van Rome, werden samen met de vijf koningen en de twaalf keizers in 1664 
door Matthias van Pellecom op de muren van de pas gebouwde galerij van 
het hof aangebracht.24 Gysbert Japix grijpt terug op een andere oude Friese 
koningsmythe, die van het huwelijk tussen de Friese vorstendochter Reonts 
of Reonixa en de Engelse koning Vortigern uit de tijd van de Volksverhuizing. 
En op het hof kwam een portret van de Engelse koning Karel I in Friese kledij 
te hangen.25 Zou er misschien ook een Redbad op het hof hebben gehangen? 

Friso tenslotte was al sinds de late vijftiende eeuw bekend als de legen
darische stichter van Friesland. De verhalen over hem kregen hier vanuit 
rooms-katholieke hoek een krachtige verbreiding tegen het einde van de zes
tiende eeuw, juist toen de Nassaus stadhouder werden. Ze dienden toen ter 
verheerlijking van de adel en waren zeker niet bedoeld om de positie van de 
stadhouder te versterken. De kern van de zaak waren drie dingen: de hoge 
ouderdom van het volk van de Friezen, ouder dan welke andere Duitse natie 
ook maar, de plaats waar ze woonden, die nooit veranderd was, en de vrijhe
den en privileges, geschonken door Karel de Grote. En wat het schrift betreft, 
dat was Grieks: Al wat de Prince Friso bij geschrifte achtergelaten heeft dat 
was in Vriesche sprake met Griecksche letteren geschreven,' zo heet het in een 
populaire geschiedenis van de Republiek uit het begin van de zeventiende 
eeuw26 

Maar hoe anders was rond 1650 de houding van de rooms gebleven adel 
geworden. In roomse hoek moeten we namelijk een schilderij uit die tijd zoe
ken, waarop Adel, Friso's zoon en opvolger, temidden van op zijn Oudfries 
uitgedoste edellieden aan iets als een bruiloftsmaal zit.27 Aan het kruis van de 
Duitse orde dat hij draagt, herkennen we in hem de stadhouder. Waarschijn-
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lijk gaat het hier om een huwelijk in de schatrijke roomse familie van de 
Aebinga's. Het schilderij brengt de verbondenheid met de Friese geschiedenis 
vanaf haar oerbegin tot uitdrukking. Zoals Rembrandt met zijn Claudius Civi-
lis voor het Amsterdamse stadhuis aansluit op de republikeinse Bataven-
mythe, zo geeft dit schilderij een beeld van het koninklijke Friesland.28 

Op Friso wordt gezinspeeld in de allegorische verbeeldingen bij de intocht 
van Willem Frederik en Albertine Agnes te Leeuwarden in 1652, maar 
genoemd wordt hij in de beschrijving nog niet. Zijn zoon Adel moet wel de 
man met de oude Friese schotel in de hand zijn die op zijn Oudfries gekleed 
is, terwijl een andere zinnebeeldige persoon, ook op zijn Oudfries gekleed en 
met de Friese drinkhoorn in de hand, vast de Friese boer is.29 Het zou echter 
niet lang meer duren voor een stadhouder zijn zoon Friso noemde. Dat was in 
1685, toen Willem George Friso als zoon van Hendrik Casimir II en Henriette 
Amalia geboren werd.30 Het kind overleed spoedig, maar Friso keerde terug in 
de naam van Johan Willem Friso en bleef er zoals bekend tot op de huidige 
dag door bewaard.31 

Het hof als cultureel centrum 

Tot zover over de ontwikkeling van het stadhouderschap tot een krachtig 
symbool van Friese eenheid. Ik wil nu iets zeggen over de kunst aan en rond 
het hof zelf en begin, aansluitend op het voorgaande, met het epos Friso van 
Willem van Haren. Willem van Haren was opgegroeid met Willem Karel Hen
drik Friso en werd zijn trouwste vriend. Natuurlijk werd er als bij hun voor
gangers ook voor Willem en Anna weer veel gedicht, naar verhouding ook veel 
in het Fries, maar de Friso is toch wel een bijzonder geval. Het idee om een 
epos over de legendarische Friso te maken is waarschijnlijk in de kringen van 
de stadhouder zelf ontstaan.Van Haren verklaart dat hij op het idee kwam 
toen hij in de zomer van 1738 dagelijks in het gezelschap van een aantal 
geleerde lieden op het land verbleef en iemand opperde of er geen dichtstuk 
viel te maken van Friso's lotgevallen. 

Dat was een opmerkelijk idee. Hij die het voorstelde, moet gedacht heb
ben aan de Republiek als een tweede Rome, gesticht door Friso, de Friese 
Aeneas. Wie zou ermee gekomen zijn? Misschien de stadhouder zelf wel. Hij 
had er in ieder geval belang bij. Maar het kan ook een van zijn andere vertrou
welingen zijn die deel van dat gezelschap op het land uitmaakten. Wie dat 
waren, laat zich raden. Naast broer Onno zullen we moeten denken aan 
Gemme Onuphrius van Burmania, dienaar van de stadhouder sinds 1729, 
Tjaard van Aylva, Douwe Sirtema van Grovestins, opperkamerheer sinds 
1738, TjallingÆdo Hessel Roorda van Sixma en de broers Philip Frederik en 
Assuerus Vegelin van Claerbergen.32 Van hen zijn er vanaf de jaren dertig 
dikke pakken brieven aan de stadhouder bewaard gebleven. Ik houd het 
ervoor dat zij de kern van het Conseil des Constants Errans vormden, een 
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speels Franstalig genootschap, waarvan in 1731 sprake is. De leden noemden 
zich onder classicistische namen 'Chevaliers de 1'Ordre'.33 De meesten van 
hen, onder wie ook de Van Harens, waren vrijmetselaar.34 Dat wordt ook van 
de prins zelfvermoed. In de dienst van het licht zou de Friso daar ook sporen 
van kunnen dragen. 

De Friso is politieke propaganda. Kortgeleden heeft Hubertina Visser een 
welgeslaagde poging gedaan het werk binnen het politieke debat van de jaren 
dertig van de achttiende eeuw te plaatsen.35 Er waren toen twee zeer uiteenlo
pende standpunten. Aan de ene kant stond de staatsgezinde Hollander Lie
ven de Beaufort, die de republiek als de beste staatsvorm verdedigde, aan de 
andere kant vond men de prinsgezinde Friezen Van Burmania en Van Itsma, 
die pleitten voor een stadhouder als hoofd. Het bijzondere van de Friso is nu 
dat Van Haren de republikeinse opvatting met haar eigen argumenten be
streed. Zo toont hij zich een groot voorstander van de Romeinse republiek. En 
met De Beaufort is hij het ook eens dat luxus en ambitio, de grote bedreigin
gen van de vrijheid, bestreden moeten worden, maar anders dan deze meent 
hij dat daartoe niet een republiek de beste waarborg is, maar een vorst die 
regeert met een raad van zorgvuldig geselecteerde wijze lieden. 

Dat was ook de overtuiging van Willem Karel Hendrik Friso zelf.36 Hij had 
daar ook wel reden toe. Zijn voorvaderen hadden in Friesland niet anders 
gedaan. Daar komt nog bij, dat het model ook aansloot bij de Engelse situatie 
van zijn schoonvader. Bestuurlijke overeenkomst tussen Friesland en Enge
land had de bekende Engelse diplomaat William Temple in 1673 al gesigna
leerd en in het reisverslag uit 1710 van John Farrington, een andere Engels
man, wordt er ook nog eens op gewezen. Zoals in Engeland de vorst de leden 
van het Parlement uit de steden kiest, zo doet dat volgens Farrington in Fries
land de stadhouder.37 Anna en de beide Willems zullen het er wel eens over 
hebben gehad. Fries in de Friso is misschien ook de kritiek op priesters. Daar
in kan een verwijzing gezien worden naar de volksopstand van 1672, waarin 
de predikanten zo'n grote rol speelden.38 

Tot zover over de Friso. We gaan nu kijken naar de kunst aan het hof zelf. De 
Friso zou daar trouwens bijna ook wel toe gerekend kunnen worden. Buiten 
muziek en dans (waarover straks) lijkt het hof voor de achttiende eeuw niet of 
nauwelijks eigen kunstenaars in dienst te hebben gehad. Toch is er mij één 
geval bekend en dat betreft een schilder die volgens hofmeester Vegelin weg-
bezuinigd moest worden toen hij omstreeks 1657 een 'plan van mesnage' 
opstelde.39 Misschien speelt het gebrek aan bronnen of de nog gebrekkige 
stand van het onderzoek ons hier dus parten. Bovendien moet er rekening 
mee gehouden worden dat er onder de hellebaardiers kunstenaars en techni
ci schuilgaan. We zullen er voorbeelden van tegenkomen, en er zijn meer te 
noemen40, maar het zou wellicht de moeite lonen om er gericht onderzoek 
naar te doen. Het lijkt er zelfs op dat het aanstellingsbeleid bij hellebaardiers 
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daarop gericht was. Onder de bezuinigingsmaatregelen die hofmeester Vege-
lin omstreeks 1657 opstelde was er ook één om 'soo veel bedienden als moge-
lijck een hellebaerd te geven en te brengen op hellebardiers tractement'.41 

In de tijd van de latere Willem IV waren er een architect (de bekende 
Anthonius Coulon, aangesteld rond 1710), een kunstschilder (Johannes Anti-
cus,42 misschien vooral bedoeld voor het onderhoud van de schilderijencol
lectie?) en een militair als adviseur op het gebied van de krijgs- en vesting-
kunde, eerst A. Quoilin en vanaf 1742 J.A. Caldenbach, die tevens belast was 
met het beheer van (militaire) kaarten en tekeningen.43 Wel gaf het hof uiter
aard al vroeg opdrachten. Bekende Friese voorbeelden zijn de schilders Pieter 
Feddes44, Wybrand de Geest en Bernardus Accama. 

Maar belangrijker voor de ontwikkeling van het hof tot centrum van cul
tuur waren wellicht de hovelingen en militairen, die zonder dat ze ervoor in 
dienst waren, zelf kunst maakten. Hen vinden we met name in de zeventien
de eeuw. Wat aan hen opvalt is dat ze vaak aan andere hoven gediend hadden 
of nog gingen dienen. Dat is een bewijs temeer hoe hoven een eigen wereld in 
de samenleving vormden. 

We zouden kunnen beginnen met Starter, die gelet op zijn gedichten op 
Frederik Hendrik en prins Maurits, omstreeks 1622 kennelijk in dienst van het 
Staatse leger kwam. Misschien heeft hij in 1623 en 1624 wel samen met Mans-
feld, Christiaan van Brunswijk (een zwager van Ernst Casimir) en Ernst Casi
mir zelf in Oost-Friesland gevochten.45 Zoals bekend, overleed hij als historie
schrijver van de graaf Van Mansfeld een paar jaar later ergens in Hongarije.46 

Brunswijk was in 1619 kapitein van een van de Friese compagnieën gewor
den. Hij kwam wel aan het Friese hof, zoals bijvoorbeeld in 1612, toen hij 
samen met Ernst Casimir Harlingen bezocht.47 Het zou mij niet verbazen 
wanneer ooit nog eens bleek dat Ernst Casimir (via de winterkoning?) Starter 
aan zijn militaire betrekking geholpen heeft. Wellicht heeft hij hem in 1620 
ook opdracht gegeven een lijkdicht op zijn broer, Willem Lodewijk, te schrij
ven. Starter heeft met zijn modieuze Franse, Italiaanse en Engelse dansliede
ren en zijn toneelstukken ook zeker in een behoefte van het hof kunnen voor
zien, maar of hij ook speciaal voor het hof uitvoeringen gaf, weten we niet.48 

Want hoe nauw de betrekkingen met Ernst Casimir en wellicht Willem 
Lodewijk ook geweest mogen zijn, en hoezeer er ook officieren onder de 
begunstigers van de uitgave van de Friesche Lusthofwaren, in dienst van het 
Friese hof is Starter in ieder geval niet geweest.49 Dat was wel dr. Jacob van der 
Burgh (c.1598-1659), die op aanbeveling van Constantijn Huygens in 1628 
secretaris van Ernst Casimir werd.50 Huygens zelf was, zoals bekend, secreta
ris van de Oranjes in Den Haag. Van der Burgh bleef tot 1632, toen hij secreta
ris van de latere veldmaarschalk lohan Wolfert van Brederode werd en veel in 
hofkringen in Den Haag en elders kwam te verkeren. Zo stond hij 1646 in 
betrekking tot de keurvorst van Brandenburg.51 Hij was behalve met Huygens 
ook bevriend met Hooft, wiens Gedichten hij in 1636 uitgaf. Hooft roemt hem 
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Hendrik Casimir I, naar een schilderij van Wijbrand de Geest (Verzameling Geschiedkundige Vereniging 

Oranje-Nassau, Apeldoorn) 

zeer, zowel om zijn literair oordeel als om zijn muzikaliteit. Samen met Bros-
terhuyzen, Mostart, Tesselscha en Francisca Duarte zong hij wel bij hem op 
het Muiderslot.52 Ook was hij een groot liefhebber van het Italiaans. Op ver
zoek van Huygens scheef hij in 1630 een sonnet op de schending van het graf 
van Petrarca, terwijl hij andere Friese dichters met succes aanspoorde het
zelfde te doen.53 Onder hen was Willem Snabelius, mogelijk een zoon van 
Johan Snabelius, die praeceptor van de kinderen van Ernst Casimir en Sophia 
Hedwig was. Hij liet het niet bij Italiaans alleen, maar stuurde ook nog gedich
ten in het Spaans en het Latijn. 

Ook Willem Staeckmans (1597-1640), toen burgemeester van Franeker, 
maar spoedig Gedeputeerde bij de Staten Generaal, reageerde met een Ita
liaans gedicht. Ook hij was bevriend met Hooft en Huygens, en met Heinsius, 
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Barlaeus, Anna Maria van Schurman en, ja wie niet al?54 Hij moet een vertrou
weling van Hendrik Casimir I zijn geweest. Ongetwijfeld hebben ze vaak 
Franske van Doyum in Leeuwarden op feesten horen zingen. Staeckmans 
greep haar zangkunst aan om Frieslands roem te verbreiden via het bekende 
boek van zijn vriend Johan van Beverwijck, Van de wtnementheyt des vrouwe-
licken geslachts (1638).55 Huygens was dan ook aangenaam verrast door de 
reactie uit Friesland. Hij schreef in december 1630 aan Hooft: 'In Vriesland, 
daer ick vinde meer aerdicheits te schuijlen dan men ab aere crasso soude 
wachten, zijn eenighe geesten op dit gerucht ontwaeckt, ende hebben mij 
dinghen ter hand doen komen, die wel lesens waerd zijn.'56 

Omstreeks dezelfde tijd als Van der Burgh, eind jaren twintig, kwam de 
Franse edelman Bertrand Gachet in dienst van Sophia Hedwig. Hij was gebo
ren in de Provence als zoon van een onderkamerling van de Franse koning 
Hendrik IV en als page met Emanuel, zoon van de prins van Portugal en zwa
ger van prins Maurits, in dienst van het Staatse leger gekomen.Van hem zijn 
een aantal Franse liederen bekend, waaronder een lijkdicht op de dood van 
Hendrik Casimir I in 1640 en een lied op het huwelijk van Willem Frederik en 
Albertine Agnes in 1652. Wie de muziek erbij maakte, is niet bekend. Hijzelf 
misschien? Hij leefde nog in 1667, maar hoe lang hij in dienst van het hof is 
geweest, is niet zeker. Willem Frederik noemt hem in 1648 nog in zijn dag
boek.57 

Dan komen we bij een zeer interessante kunstenaar, de eerste zelfs die in 
de Republiek een boek schreef dat om zijn verwikkelingen een roman mag 
heten.58 Dat was Haring van Harinxma (1604-1669). Deze Friese officierszoon 
werd aanvankelijk zelf ook officier, eerst in 1629 als vaandrig in de compagnie 
van Roussel en sinds 1633 als kapitein in de Friese garde, was ook een tijdlang 
gouverneur van Emden (dat ter Friese begeving stond), en werd in 1651 stal-
meester van Albertine Agnes.59 Hij had in Franeker gestudeerd en daarna een 
reis naar Frankrijk en Italië gemaakt, waar hij zich in het schilderen 
bekwaamde. Misschien was dat in het bijzonder in Siena, want daar werd hij 
in 1626 aan de universiteit ingeschreven.60 Voordat hij de reis aanving, heeft 
hij wellicht al les van hofschilder Wybrand de Geest gehad, die zelf ook in Ita
lië was geweest en zich in 1621 in Leeuwarden had gevestigd. De twee blijken 
later namelijk bevriend te zijn.61 In 1635 maakte hij een portret van Hendrik 
Casimir I. 

Daarnaast beoefende hij de literatuur. Zo schreef hij op Hendrik Casimirs 
dood een lijkdicht, vertaalde hij via het Frans de Seven wonderlijcke ghesichten 
(of: Spaensche dromen) van Francesco de Quevedo (Leeuwarden 1641) en 
publiceerde hij in 1643 en 1646 in twee delen een galante liefdesroman, Dool
hofvan Soda.62 Van hem zou ook wel eens een geestig soldatenlied in acht talen 
(waaronder Fries, Italiaans en Spaans) op de vrede van 1648 kunnen zijn.63 

Harinxma was niet de enige kunstzinnige militair uit de onmiddellijke 
omgeving van de stadhouder. Ook Doeke van Hemmema (1603-1698) raakte 
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na een carrière als officier in Friese dienst in 1645 als kapitein en in 1664 als 
luitenant kolonel titulair van de garde nauwer aan het hof verbonden. Hij 
ontwierp in 1648 na overleg met Cats de Prinsentuin.64 Er kwam ook een 
zomerhuis, dat echter in 1658 afbrandde.65 

Secretaris als Van der Burgh eerder was weer Philip Ernst Vegelin van Claer-
bergen, en ook weer als deze op voorspraak van Constantijn Huygens 
benoemd. Huygens op zijn beurt was weer op Vegelin geattendeerd door de 
Duitse dichter en diplomaat Georg Rudolf Weckerlin, al zal hij hem ook zelf 
wel gekend hebben, want Vegelin was toen in dienst van Karl Ludwig, zoon 
van de Winterkoning. Weckerlin en Vegelin hadden elkaar in Londen in krin
gen rond de Engelse koning leren kennen. Met hem en anderen als Mersenne, 
die hij in Parijs had ontmoet, deelde Vegelin zijn liefde voor muziek en wis
kunde. Uit dank voor zijn aanbeveling schonk hij Huygens in 1642 een bijzon
dere viool, die hij in Parijs had laten maken. Hij werd aangesteld in 1641, en 
bevorderd tot hofmeester in 1657. Ook na zijn benoeming in Leeuwarden zou 
hij contacten in de geleerde wereld blijven onderhouden. Zo correspondeer
de hij naast Mersenne met Athanasius Kircher, Robert Boyle, Jacob Bernouilli 
en Christiaan Huygens.66 Hertog August van Brunswfjk-Wolfenbúttel, de grote 
maecenas van kunsten en wetenchappen, noemde hij in 1657 zijn grote 
patroon - alsof hij ooit aan diens hof zou zijn geweest.67 Hij hield ook steeds 
Constantijn Huygens van de dichtkunst in het noorden op de hoogte. Zo 
stuurde hij hem in 1651 De hemelsche Troostbornev&n Eylshemius en Sibylle 
van Grieüiuysen en in 1675 de Friesche Rymlerye van Gysbert Japix.68 

Er was werkelijk sprake van een hof met culturele allure. Maar de kring 
was groter. Zij allen, Harinxma, Hemmema, Vegelin en Gachet, vormden door 
stand en familiebetrekkingen met weer anderen in Leeuwarden één sociale 
kring van kunstminnenden rondom de stadhouder. Met name vrouwen schit
terden in dat milieu, doordat ze zelf een of meer vormen van kunst beoefen
den. De zangeres Franske van Doyum werd al genoemd, en naast haar staan 
anderen, onder wie de veelzijdige Eelkje van Bouricius en de vertaalster van 
Franse galante hofromans, Catharina van Mellinga. Hand van de hofrei, zoals 
Sibylle van Griethuysen zich in 1651 uitdrukt als ze de zeer nauwe band met 
de stadhouder wil uitdrukken, was in deze tijd Margareta van Haren. Haar 
vader en haar grootvader waren hofmeester geweest en ze was in 1639 
getrouwd met Allard Pieter van Jongestal, ook een intimus van het hof.69 Hun 
huis zal het middelpunt geweest zijn van feesten en partijen, waar ook de 
stadhouder graag kwam om er te dansen.70 's Zomers woonden ze buiten in 
Hallum op hun schitterend huis in classicistische stijl, dat ze rond 1646 had
den laten bouwen. Ook daar vertoefde de stadhouder wel, zoals we weten uit 
een brief van Willem Frederik, die geschreven werd uit Hallum op 7 septem
ber 1656.71 De bloeitijd van deze uitbundige cultuur valt tussen 1640 en 1670. 
Het hof moet toen het natuurlijke centrum van de Friese cultuur zijn geweest, 
ik bedoel: zonder dat het er speciaal iets voor deed. 
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Eigendomsinscriptie in het album amicorum vanjel van Roussel, 1616 (KB Den Haag) 

Over de kringen rond het hof in de tijd ervoor weten we nog weinig. Een 
indruk kunnen alba amicorum als die van hofdame Juliana van Roussel of de 
kapiteins Frederick en Reynolt van Inthiema met hun inscripties van vorsten, 
hoge adel, militairen, hofjonkers en hofdames geven.72 Wat die vorsten en 
hoge adel betreft, in beide staan bijvoorbeeld Ernst Casimir en Christiaan van 
Brunswijk, in die van de Inthiema's ook de Deense koning Christiaan IV en 
Willem Frederik, in die van Juliana Roussel Sophia Hedwig familie en perso
neel van de winterkoning.73 In alba als deze spreekt het internationale karak
ter van het hof wel heel duidelijk. 

Kunst aan het hof zelf 

Tot zover over het hof als brandpunt van cultureel Friesland. Nu willen we kij
ken wat er aan kunst aan het hof zelf werd gedaan. Ik begin met de uitvoeren
de kunsten en zal daarna iets zeggen over kunstbezit. 

Uitvoeringen: muziek en toneel 

Bij gelegenheid kwamen er kunstenaars van buiten aan het hof, bijvoorbeeld 
muzikanten, zoals in 1630, zoals we zagen, of in 1652, toen er bij de viering 
van het huwelijk van Willem Frederik en Albertine Agnes Brabantse musicijns 
werden ingehuurd.74 In een hofrekening over de periode van 1 oktober 1657 
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tot eind 1658, één van de zeldzame die er bewaard zijn, komt een monsieur 
Bornis voor, die op 21 januari 1658, toen de raadsheren op bezoek waren, 5 
carolusguldens voor zijn spelen op de viola da gamba ontving.75 

Voor wat het toneel in de eerste jaren betreft, denk ik vooral aan de Engel
se comedianten. Van optredens aan het Leeuwarder hof weten we dan wel 
niet met zekerheid, maar wat we wel weten is dat ze onder bescherming van 
de stadhouders in Friesland optraden en ook dat ze van hof naar hof gingen. 
Ze speelden ook op de bruiloften van Ernst Casimir en van Willem Frederik, al 
werden die niet in Friesland, maar elders gehouden - aan hoven namelijk te 
Groeningen (dat was in 1607) en te Kleef (in 1652).76 Daarom lijkt het me niet 
te gewaagd om te veronderstellen dat ze ook aan het hof in Leeuwarden op
traden als ze in Friesland waren. Dat was van 1592 tot 1645. Ze dansten, zon
gen, deden acrobatische toeren en speelden ook nog toneel, waarbij het voor
al op de uitbeelding en minder op de tekst aan kwam.77 

Toneel was toch al iets dat bij het hof hoorde. In de pas ook aangehaalde 
rekening staat een post van maar liefst 200 eg. die op 7 november 1657 op last 
van Willem Frederik aan de bekende Johan Baptist van Fornenbergh en zijn 
troep zijn betaald.78 Het is echter de vraag of ze in Leeuwarden zijn opgetre
den. Het zou immers ook Den Haag kunnen zijn, waar de stadhouder veel 
kwam en waar Van Fornenbergh zich toen gevestigd had. Van Fornenbergh 
was in feite de opvolger van de Engelse comedianten en ook hij trok met zijn 
troep langs hoven en steden in binnen- en buitenland. Zijn eerste optreden is 
bekend uit 1646.79 

Het duurt tot omstreeks 1735 voor er weer iets over toneel aan het hof 
bekend is. Uit die tijd is een lijst met namen van stukken en spelers bewaard. 
Er staat niet bij dat het om een uitvoering op het hof ging, maar dat valt op te 
maken uit de namen van de spelers. Het waren leden van de hofhouding of 
officieren die in Leeuwarden in garnizoen lagen. Ze speelden La comédie du 
Glorieux (1732) van Philippe Néricault, dit Destouches, waarin het een bur
gerdochter lukt om te trouwen met iemand van adel, en Arlequin homme à 
bonnes Fortunes (1690) van Jean Francois Regnard.80 Er deden negen perso
nen mee. In beide stukken speelden De Lacour, De Rochebrune, Marchand, 
De la Sarraz en mevrouw De la Sarraz. De Lacour, De la Sarraz en De Roche
brune waren officier81 en Marchand is vast dezelfde als de musicus van die 
naam die in 1740 aan het hof werkzaam was.82 

Meer, hoewel nu ook weer niet zoveel, is overgeleverd over de muziek aan 
het hof. Om te beginnen iets over militaire muziek. Hofmuziek in strikte zin 
was dat niet, want de muzikanten waren in dienst van het gewest, maar de 
stadhouder stond zoals gezegd aan het hoofd van de noordelijke compagnieën 
en had er dus wel veel mee te maken. Elke compagnie had een of twee tam
boers, die bij de infanterie de trom en bij de cavalerie de keteltrom of pauk 
roerden, en de gardecompagnieën van de prins bovendien een aantal trom
petters (te paard) bij de cavalerie en nog een of twee pijpers bij de infanterie.83 
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Voor muziek komt het aan op die pijpers, maar ook onder de hellebaardiers 
blijken muzikale lieden te zijn geweest. Van de oudst bekende pijper, Claes 
Jansz. van Coelen, is bekend dat hij bij overlijden in 1589 vijf pijpen (of flui
ten) had. Een hellebaardier van Willem Lodewijk had in 1618 bij overlijden 
een clavecimbel en een hakkebord.84 Van Jurjen Luijtslager, ook een helle
baardier van de stadhouder, verraadt de naam zijn bijkomende functie. Hij 
komt in de Leeuwarder stadsarchieven voor van 1636 tot 1670.85 In 1672 is er 
onder de leden van de hofhouding een Pieter de Speelman, mogelijk ook een 
hellebaardier.86 

Of er onder de pijpers of hellebaardiers ook waren die zelf muziek schre
ven, is niet bekend, maar uit het begin van de achttiende eeuw zijn de namen 
van een paar militaire muzikanten overgeleverd die daar wel op wijzen. De 
ene is Jacob Riehmann. Bij zijn overlijden in 1726 wordt hij aangeduid als pij
per onder de garde. Hij zal niet lang voor 1702 in Leeuwarden zijn gekomen, 
want toen werd hij lidmaat van de Lutherse kerk. In 1717, toen hij een zetting 
bij Davids Harpzangen van François Halma maakte, heet hij muzikant aan 
het hof van Maria Louise.87 De andere is Johann Christian Schickhardt, die 
later een bekend componist werd. Er wordt wel gedacht dat hij aan het hof 
werkte, maar zeker is slechts dat hij met Johan Willem Friso op campagne is 
geweest en toen die in 1711 overleed, zo ongeveer uit Leeuwarden is vertrok
ken. Ik houd hem daarom voor een pijper. Hij droeg een werk aan Johan Wil
lem Friso op en een ander aan diens moeder.88 Bovendien zijn er een aantal 
instrumentale muziekstukken voor militair gebruik overgeleverd, die waar
schijnlijk ook door hem geschreven zijn. De titels van sommige stukken lijken 
naar Johan Willem Friso of zijn vrouw te verwijzen, maar andere, waarin spra
ke is van de jonge prins, moeten wel betrekking hebben op Willem Karel 
Hendrik Friso, die nog in 1711 geboren werd. De stukken waar het om gaat 
zijn marsen. Uit een Hollands liedboek uit 1716 kennen we 'De marsch van de 
jonge Prins van Friesland' en uit andere bronnen van diezelfde tijd onder 
meer 'De Prinses van Friesland', de 'Mars van Frijslandt' en de 'Vorsten regi-
mentsmarsch van Friesland'.89 

Dan iets over dansen. Van een dansmeester is sprake in 1682. Het gaat om 
Jean Baptist, die op voorstel van curatoren van de academie aangesteld werd 
om naast zijn betrekking aan het hof voor minstens drie dagen per week voor 
studenten beschikbaar te zijn. Zijn aanstelling wekte ergernis bij sommige 
predikanten, maar in professor Ulricus Huber vonden curatoren een gezag
hebbend medestander.90 Baptist werd aan de academie in 1722 vervangen, 
maar, zoals we nog zullen zien, schijnt hij aan het hof nog verbonden te zijn 
gebleven tot zeker 1740.91 Hij moet dus in 1682 nog jong geweest zijn en kan 
dan ook niet lang voor dat jaar in dienst zijn gekomen. Misschien was hij de 
eerste wel en werd spoedig na zijn komst ook een (nieuwe?) danszaal inge
richt, want in 1683 werd het hof nogal verbouwd en onderdeel van de bouw
activiteiten betrof de galerij, waarvan uit later tijd bekend is dat die danszaal 
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was.92 Hij zal er als Fransman het ballet de cour wel geïntroduceerd hebben. 
Uit de tijd van Marchand is een brief van de Amsterdamse componist 

Johan Schenk aan Hendrik Casimir II bewaard gebleven over de aanschaf van 
een fagot ('basson') en drie hobo's. Hij stuurde ook drie van zijn nieuwe com
posities.93 De dansmeesters en misschien ook de pijpers al van voor de tijd 
van Schickhardt zullen behalve de muziekuitvoeringen die ze verzorgden, 
vast zelf ook wel eens muziek voor het hof gemaakt hebben, maar echt tot 
ontwikkeling kwam de hofmuziek in 1734. Dat is vooral het werk geweest van 
Anna van Hannover. Zij zong, speelde clavecimbel en schijnt zelfs instrumen
tale werken gecomponeerd te hebben, die echter verloren heten. Maar wie 
weet worden ze nog eens ontdekt, zoals niet lang geleden de anonieme wer
ken van graaf Unico van Wassenaer (1692-1766).Dieis trouwens vast wel eens 
op het hof geweest, want zijn vrouw was een dochter van Sicco van Goslinga 
en die was weer een vertrouweling van de stadhouderlijke familie. Maar we 
hoeven er eigenlijk ook niet naar te raden. Er zijn immers brieven van hem en 
zijn vrouw aan Maria Louise bewaard gebleven. Ze dateren uit de jaren van 
1725 tot 1760.94 

Anna had in Engeland les gehad van de beroemde Handel, met wie ze ook 
na haar huwelijk contact bleef onderhouden. Handel was aan het Engelse hof 
verbonden. Stellig op haar verzoek werd nog voor haar komst naar Leeuwar
den in 1734 de danszaal opnieuw ingericht en met de aangrenzend een 

Prinses Anna, prinses Carolina, de prins van Wales en prinses Amalia musicerend, naar een schilderij van 

Philip Mercier, 1733 
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Engelse kapel ingericht.95 Nog in hetzelfde jaar haalde dansmeester Mar-
chand voor haar het grote clavecimbel van het Prinsenhof in Groningen naar 
het hof in Leeuwarden96, en - wat belangrijker is - er werd toen ook een 
muziekkapel opgericht. Tot directeur werd dezelfde Jean Baptist Marchand 
aangesteld. Het volgende jaar werd hij vervangen door de befaamde compo
nist en vioolvirtuoos Jean Marie Leclair, maar Baptist bleef als muzikant ver
bonden aan de kapel. Andere leden waren Francesco Guerini, een Italiaans 
violist en componist, en Jan Frederick Riehmann, waarschijnlijk Leeuwarder 
van geboorte en zoon van Jacob Riehmann die al genoemd is. Hij moet de 
Reman zijn geweest die Anna direct in 1734 op haar kosten naar Londen mee
nam om hem daar viool bij de gebroeders Castrucci te laten studeren. Hij 
bleef er maar liefst bijna een jaar. En dan waren er nog twee hoboïsten, 
Johann Jacob Muller en Johann Heinrich Gundelach. De meesten van hen 
gingen in 1747 mee naar Den Haag, waar ze de hofkapel daar vormden.97 

Riehmann maakte in 1759 de inventaris op van Anna's beroemde muziekbi-
bliotheek.98 Muziek van een paar van hen is een paar j aar geleden op cd uitge
bracht.99 

Ongetwijfeld heeft de aanwezigheid van een hofkapel het muziekleven in 
Friesland zeer verlevendigd. Onderzoek ernaar in familie-archieven is nog 
nauwelijks gedaan, maar het zou vast wel het een en ander aan het licht kun
nen brengen. Zo weten we bijvoorbeeld dat Jan Frederik Riehmann ergens 
tussen 1737 en 1739 een concert voor Willem van Haren gaf100, en gelet op die 
jaartallen, was het wellicht bij zijn huwelijk in 1737. Van Haren was een groot 
liefhebber van muziek. Hij bespeelde verschillende instrumenten en in de 
veilingcatalogus van zijn boeken komt 'une partie de Musique de differens 
Maitres' voor.101 Kritiek op de bals aan het hof was er echter ook nu nog. In 
1746 lieten de predikanten in Leeuwarden zich afkeurend uit over het schitte
rende feest met bal en souper en illuminatie van het hof ter gelegenheid van 
de verjaardag van het jonge prinsesje Caroline.102 

Tot besluit van deze opmerkingen over muziek nog iets over regisseren 
van het publiek door hogerhand. Er is in het Vegelin-archief een lied op de 
verkiezing van Willem Karel Hendrik Friso tot stadhouder van de hele Repu
bliek bewaard. Dat was, zoals bekend, in 1747. Het moet bestemd geweest 
zijn voor Johan Vegelin, die toen grietman van Doniawerstal was. Willem IV 
en prinses Anna zouden bij hun vertrek naar Holland door zijn grietenij 
komen en dan ook Langweer aandoen. Er worden in allerijl vlaggen en wim
pels gekocht en zes jongedames zullen in het voorbijgaan bloemen strooien. 
Ieder zal met oranjestrikken getooid zijn, zelfs kinderen in de wieg, zo ver
wacht de secretaris van de grietenij in een bericht aan zijn grietman.103 In 
andere grietenijen zal het niet anders gegaan zijn. Het is een aardig lied, dat 
gaat op de wijze van het Wilhelmus en dat begint met: 'Wilhelmus van Oran
je', maar de reden dat ik het noem is niet het lied zelf, maar een aantekening 
achterop. Aan het handschrift te oordelen is die aantekening van de hand van 
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Willem IV, pastel, mogelijk gemaakt door zijn echtgenote Anna van Hannover 

(Verzameling Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, Apeldoorn) 

Nicolaas Arnoldi, de secretaris van de prins. Hij heeft ook het lied overge
schreven. Arnoldi nu schrijft: 'Dit Liet t'welk ik niet geloof dat bij UwEd. nog 
bekent is, neem ik de vrijheyd UwEd. toe te senden, in Hoope en verwagting 
dat UwEd. daar een goed gebruyk van sult maaken, en beletten dat ergens op 
Langweer een ander als dit gesongen wordt, ten waare de Ingeseetenen van 
Langweer dit hier neevens gesondene Drink Liedtje beeter behaagde, t'welk 
ik na geschreeven heb na een dat door het gevolg van Sijn Hoogh. uyt de koet-
se gestrooyt was.' Helaas ontbreekt dat drinkliedje. De grietman zal het via de 
secretaris aan de schoolmeester hebben gegeven. Kennelijk vond hij het 
geschikter dan het Wilhelmus van Oranje met zijn tien coupletten.104 

Kunstverzamelingen 

Tot de hofcultuur behoort uiteraard ook het kunstbezit. Daarnaar is nog wei
nig onderzoek gedaan. Omtrent de schilderijen zijn we door een studie van 
Rita Mulder-Radetzky ingelicht. Wat de adel in de tijd van de stadhouders aan 
schilderijen had, weten we bij gebrek aan onderzoek niet, maar dat het hof 
zich met zijn collectie ervan onderscheidde, staat wel vast. Dat kwam met 
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name uit in de collectie portretten, waarin positie en familiebetrekkingen uit
drukking konden vinden. Willem Lodewijk liet omstreeks 1615 een indruk
wekkende verzameling portretten van officieren maken, terwijl Ernst Casimir 
en Sophia Hedwig het hof inrichtten met veel portretten van verwante bui
tenlandse vorsten. Haar moeder was een dochter van de Deense koning, een 
tante de vrouw van de Engelse koning en zij daardoor een nicht van koning 
Christiaan IV van Denemarken, van koning Karel I van Engeland en van de 
Winterkoningin, die haar hof in Den Haag had.105 De latere Deense koning 
Frederik III verbleef in 1628 een tijd bij haar en Ernst Casimir aan het hof in 
Leeuwarden en Groningen.106 Sophia Hedwig was dan ook hoog in rang, 
hoger dan Amalia van Solms, de vrouw van Frederik Hendrik aan het Haagse 
hof van haar tijd. Ekkart stelt vast dat hun collectie vorstelijke allure heeft van 
een soort dat men vooral aan Duitse hoven regelmatig tegenkwam.107 

Of er gestreefd werd naar het aanleggen van een kunstcollectie, is niet dui
delijk. Veel kwam steeds uit ouder familiebezit, waaronder bijvoorbeeld een 
kostbare collectie miniaturen uit de nalatenschap van Willem III en Mary 
Stuart.108 Willem en Anna schijnen in ieder geval meer voor huizen elders ver
zameld te hebben. Toen er in 1741 schilderijen van de Haagse handelaar Phi
lip van Dijk gekocht werden, moesten die naar het Loo gestuurd worden.109 

Meest zullen ze echter aangekocht hebben voor Huis ten Bosch. Dat was met 
de komst van prinses Anna ingrijpend verbouwd en zelfs met twee vleugels 
uitgebreid.110 

Ook was er uiteraard vanaf het begin een bibliotheek en later ook een 
naturaliënkabinet. De geschiedenis van de bibliotheek moet nog worden 
geschreven. De functie van bibliothecaris werd wellicht waargenomen door 
iemand die toch al op andere wijze aan het hof verbonden was. Zo voert in 
1739 de garde-officier Hendrik de la Sarraz voor het hof de correspondentie 
met Petrus Romar van de Franeker academie over de aanschaf van bijzondere 
werken in het Frans.111 In de tijd van Willem Frederik bestond die naast theo
logische, vooral uit historische, politieke en militaire werken.112 Na de dood 
van Willem IV stelde König in 1751 een catalogus van het boekbezit op en van 
iets later tijd is een lijst van handschriften.113 De naturalia, waaronder zee-
hoorns en twee penantkasten met achter spiegelglas 'een fraje Triomf of Vic-
toire van bloedkoraal'114, bleven na 1747 aanvankelijk in Leeuwarden, maar in 
1756 liet de prinses-weduwe ze overbrengen naar Den Haag, waar ze toen 
Arnout Vosmaer aanstelde tot directeur van het intussen nog sterk uitgebrei
de Natuurkabinet. Tot de grote aankopen behoorde die van het naturaliënka
binet van de kolonel EG. de la Sarraz. Hij was waarschijnlijk dezelfde die haar 
verzameling beheerde en mogelijk ook degene die we eerder tegenkwamen 
toen hij aan het hof in Leeuwarden meedeed in een toneelstuk.115 Het is dus 
zeker niet zo dat er pas na het vertrek naar Den Haag een begin met de aan
schaf van naturalia gemaakt werd, zoals men in de literatuur wel vermeld 
vindt.116 
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Direct bij het vertrek naar Den Haag in 1747 waren al een groot deel van de bibli
otheek, de mathematische instrumenten en de verzameling miniaturen meege
nomen.117 Samen met het naturaliënkabinet zouden ze in inmiddels sterk uitge
breide vorm in 1766 een zelfstandig onderkomen vinden in het huis op de 
noordelijke hoek van het Buitenhof, dat Willem V er speciaal voor had aange
kocht. Naast Vosmaer werd nu Frans Hemsterhuis aangesteld als directeur. Het 
was de eerste min of meer openbare kunstverzameling in de Republiek.118 

Actief cultuurbeleid 

Tot zover voor wat de kunst van het hof betreft. Op de plaats van de weten
schap aan het hof komen we zo meteen nog als het gaat over de ontwikkeling 
van de natuurwetenschappen. Dat is een van de gebieden waarop het hof aan 
bewust cultuurbeleid deed. Daar gaan we het nu over hebben. 

Academie 

We beginnen met de Franeker academie, misschien wel de schepping met de 
grootste culturele betekenis die Friesland ooit heeft gekend. Tussen stadhou
der en academie waren de betrekkingen van het begin af aan zeer hecht. Zon
der Willem Lodewijk zou misschien ook niet zo vlug na 1580 al een academie 
tot stand zijn gekomen. Dat gebeurde in 1585. Hij zette er ook wel een eigen 
stempel op door Herborn als voorbeeld te nemen, de academie in de Nassau-
se landen die door zijn vader een jaar eerder was gesticht.119 De band bleef 
ook, want in de loop van de tijd zouden vele hoogleraren uit Herborn in Fra
neker benoemd worden.120 

De academie had een dubbele taak. Ze was natuurlijk vooral bedoeld om 
studenten op te leiden. Maar daarnaast waren hoogleraren de adviseurs van 
de regering. Van een ambtelijk apparaat wist men in de tijd van de Republiek 
nog nauwelijks en adviezen van burgers werden niet op prijs gesteld.121 Zo 
regeerden de Staten met steun van de hoogleraren, en in de dagelijkse prak
tijk betekende dat advisering van hoogleraren aan stadhouder en college van 
Gedeputeerde Staten. 

Op voordracht van het curatorium benoemden stadhouder en Gedepu
teerde Staten de hoogleraren ook. De stadhouder wist zijn invloed te vergro
ten toen hij in 1653 als curator magnificentissimus zelf lid van het curatorium 
werd.122 Een jaar of zes eerder waren in de personen van Joachim van Andrée 
en Allard Pieter van Jongestal vertrouwelingen van hem al lid geworden. Met 
leden als Willem van Haren123, curator van 1679 tot 1708, en Sicco van Goslin-
ga (1688 tot 1731) zou die nauwe vertrouwensband in het curatorium ook 
later bewaard blijven. 

Hoewel ze van het begin af aan-al vrij vaak voorkomen, zijn van dan af aan 
veel benoemingen rechtstreeks tot de invloed van de stadhouder te herleiden. 
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Albertine Agnes en haar kinderen Amalia en Hendrik Casimir II, naar een schilderij van Constantijn 

Netscher rond 1662 (Verzameling Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, Apeldoorn) 

Een kras voorbeeld is de benoeming van de theoloog Van der Waeijen in 1677. 
Boeles, die nog niet zag dat Balthasar Becker sinds 1672 persona non grata 
aan het hof moet zijn geweest124, laat zijn verbazing duidelijk uitkomen: 'Welk 
een ommekeer van zaken! Nog den 1 Julij 1676 verboden Ged. Staten om Bek-
ker voor een theologische leerstoel te nomineren, en nu werd, buiten vacatu
re een Coccejaan en Cartesiaan de leerzaal binnengeleid! Schrik en ontstelte
nis vervulden de harten van Arnoldus, Witsius en à Marck. Zij spoedden zich 
naar Leeuwarden om hunne bekommernis aan de voeten van prinses Alberti
ne uittestorten.'125 Maar Van der Waeijen bleef benoemd. 

Onder de latere Willem IV kwam het tot botsingen. Toen hij in 1740 bui
tenslands was en de andere curatoren hem buiten benoemingen hielden, 
ontstond er een daverende ruzie. Sindsdien namen de benoemingen waarin 
de stadhouder de hand had, duidelijk toe. De benoeming in 1754 van Garcin, 
pas Waals predikant in Franeker, toen op verzoek van regentes Anna regent, 
brengt Boeles zelfs tot de opmerkelijke uitspraak: ' 't Zal aan de Curatoren 
zwaar zijn gevallen, om zich te schikken in de werkelijkheid, dat na de uitbrei
ding van het Stadhouderlijk gezag [hij bedoelt: in 1747, Ph.B.], hun invloed 
afdaalde tot eene mechaniek om den wil des stadhouders uittevoeren.'126 

Maar ook voor 1747 moet de latere Willem IV grote invloed op de profilering 
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van de academie hebben gehad. Ik denk bijvoorbeeld aan de hernieuwde 
aanstelling van een docent voor Frans in 1737 en aan de nog ter sprake te 
brengen benoemingen op het gebied van de empirische wetenschappen in 
1744.127 

Waalse kerk 

Tot de hofcultuur mag men ook wel rekenen de stichting van een Waalse kerk 
te Leeuwarden. Na pogingen in 1635 en 1653 die op niets uitliepen128, lukte 
het in 1659. 'Meer om de curieuse geesten te dienen dan de eenvoudigen 
Godstdienst te vorderen' heet het in een commentaar van kerkelijke zijde op 
een van de redenen die van Waalse zijde waren opgegeven waarom het wen
selijk was dat er een Waalse kerk in Leeuwarden gesticht werd. Predikanten en 
ouderlingen van de bestaande Leeuwarder kerkgemeente waren namelijk 
helemaal niet gelukkig met die stichting, vooral niet omdat die van de nieuwe 
Waalse kerk zonder overleg waren aangesteld en bevestigd. Tot dan waren de 
ouderlingen lid van hun gemeente geweest. Tot de curieuse geesten behoor
den de stadhouder en zijn vrouw, beiden warme voorstanders en bevorde
raars van de stichting.129 Zonder hun steun was het waarschijnlijk ook niet 
gelukt. Zij zorgden bovendien voor de betaling van Noë, de Franse voorzan
ger. Die werd namelijk aangesteld als hellebaardier in dienst van het hof en er 
zijn zelfs aanwijzingen dat ook zijn dienst als voorzanger door het hof betaald 
werd.130 Veel later, in 1736, zou prinses Anna de kerk een orgel schenken.131 

Ook de invloed van hofmeester Vegelin op de stichting was groot. Zijn 
vriend Maresius uit Groningen, hoogleraar en Waals predikant aldaar, had de 
stichting op de Waalse synode van 1656 bepleit en hij was het ook die met 
twee andere Waalse predikanten van elders de nieuwe ambtsdragers beves
tigd had.132 

In de bevordering van het Frans stond de stadhouderlijke hulp niet op zich
zelf. De elite was aan het verfransen. Aan de academie te Franeker werd in 
1649 de eerste hoogleraar in Frans, Italiaans en Spaans benoemd. Het was 
Louis Parent (1614-1663), die in 1642 in Leeuwarden Franse gedichten aan 
iemand opdroeg, mogelijk de moeder van kinderen die hij Frans leerde.133 

Maar het hof met zijn internationaal gezelschap van jonge edellieden en hun 
pages zal er wel een belangrijke rol in gespeeld hebben. De verfransing wordt 
er al duidelijk zichtbaar in 1640. Toen maakte Bertrand Gachet een Frans 
rouwdicht op de dood van Hendrik Casimir. 

Empirische wetenschappen 

We komen nu tenslotte op een vorm van initiërend cultuurbeleid. Kunnen we 
bij academie en Waalse kerk nog spreken van aansluiting bij maatschappelij
ke ontwikkelingen die ook zonder het hof plaats hadden, hier gaat het om een 
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Rugstuk van het orgel in de Waalse Kerk te Leeuwarden met de wapenborden van Willem V 

en Anna van Hannover, gesneden door beeldhouwer j'aan Oenema (1742) 

geval van doelgerichte vernieuwing. Onder stadhouder Willem Karel Hendrik 
Friso veranderde de Friese hofcultuur wezenlijk van karakter. Waren onder 
zijn voorgangers kunsten en wetenschappen vooral een zaak van representa-
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tie en minder of niet van actief beleid, nu kwam er met hem iemand die we 
gerust als een verlicht vorst kunnen typeren. We zagen dat al in zijn verhou
ding tot de academie en herinneren ons ook de Friso en de veranderingen op 
het gebied van de muziek. Grote invloed moet worden toegeschreven aan 
prinses Anna, de Engelse koningsdochter, met wie hij in 1734 trouwde. Om 
een voorbeeld van hun gedeelde belangstelling voor natuurwetenschappen 
te noemen: samen met de Pruisische kroonprins Frederik discussieerden zij 
naar aanleiding van Voltaires Elemens de la Philosophie de Neuton in 1738 op 
het Loo over Newton, Clarke en Leibnitz. Frederik, vriend van Voltaire, zou als 
koning in 1744 leiding geven aan een grondige vernieuwing van de in Berlijn 
gevestigde Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften.134 

Hoe moet het hof van de prinses-moeder bij het hunne hebben afgesto
ken. Dat werd een centrum van piëtistische vroomheid. Rond het hof van 
Maria Louise kwam er in Leeuwarden en het aangrenzende Huizum, waar het 
zomerbuiten Mariënburg onder viel, een hele kring van piëtistische dichters 
en dichteressen tot bloei. Zelfs de graaf Von Zinzendorf vond er sympathie en 
ook daadwerkelijk hulp toen hij in de Republiek een plek voor zijn Hernhut-
terse gemeente zocht.135 Geen wonder dat moeder en schoondochter elkaar 
niet bijzonder lagen. 

Maar weer ter zake. Friesland heeft een grote naam op het gebied van 
autodidacten. Nu zijn het de schilders, vroeger waren het de instrumentma
kers, in het bijzonder de bouwers van telescopen. In geen provincie werden in 
de jaren voor en na 1800 zoveel telescopen gebouwd als hier. Het beroemdste 
voorbeeld van zo'n werktuigkundige is natuurlijk Eise Eisinga met zijn plane
tarium. Dat bouwde hij in de jaren 1774 tot 1781. 

En wie had nu kunnen denken dat die bloei van de natuurwetenschappen 
onder autodidacten verband had hunnen houden met de hofcultuur? Zuider
vaart heeft in recente publicaties dat verband overtuigend gelegd. Hij laat 
zien hoe de latere Willem IV, toen hij nog in Leeuwarden woonde, doelbewust 
de ontwikkeling van de praktische natuurwetenschappen heeft bevorderd. 
Voor hem had De Clercq dat ook al gesignaleerd.136 

Voordat we nader ingaan op zijn rol, is het echter wenselijk op te merken 
dat zijn bemoeienissen niet uit de lucht kwamen vallen. De praktische 
natuurwetenschappen waren in Friesland dankzij de opleiding aan de acade
mie voor landmeter en vestingbouwkundig ingenieur namelijk altijd al goed 
ontwikkeld geweest.137 Willem Lodewijk zelf had direct al in 1598 de hand 
gehad in de benoeming van de eerste wiskundige in Franeker, de internatio
naal vermaarde Adriaan Metius.138 Ook onder zijn opvolgers zullen de contac
ten met het hof intensief zijn geweest. In dit verband moet genoemd worden 
dat de keizerlijke bibliotheek in Sint Petersburg een manuscript 'Mathemati
ca varia' op naam van Willem Frederik had (en misschien nog wel heeft) van 
meer dan driehonderd bladzijden groot, maar dat zou ook uit zijn studenten
tijd kunnen zijn en hij studeerde voorzover bekend niet in Franeker.139 
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Willem IV naar een schilderij vanjohann Valentln Tischbein (Verzameling Geschiedkundige Vereniging 

Oranje-Nassau, Apeldoorn) 

Meer duidelijkheid is er pas weer tegen het einde van de zeventiende eeuw. 
Fullenius jr. (1640-1709) werd in 1683, op voorspraak bij de stadhouder van 
Vegelin, als opvolger van De Grau benoemd tot hoogleraar in de mathema
tische wetenschappen. Vegelin was zelf een liefhebber van die wetenschap
pen. Waarschijnlijk was het dan ook voor hemzelf dat Fullenius hem het vol
gende jaar inlichtte over boeken en instrumenten die verkocht zouden 
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worden op de auctie van De Grau.140 Mogelijk is hij ook de 'voornaam heer' en 
'liefhebber der mathematische konsten' geweest aan wie Fullenius in 1689 
een brief over de vermeende vinding van oost en west publiceerde.141 Johan 
Willem Friso zou later als student nog lessen in de vestingbouwkunde bij Ful
lenius volgen. 

Fullenius had zijn neef en leeftijdgenoot Menno van Coehoorn veel eerder 
ook al in de vestingbouwkunde onderwezen. De grote Van Coehoorn zou zich 
al in de tijd toen hij nog bij zijn ouders op het stadhouderlijke buiten onder 
Bergum woonde, in de vestingbouw ontwikkeld hebben. Dat moet dan nog in 
de tijd van Willem Frederik geweest zijn. Zijn levensbeschrijver, de nog te 
noemen Nicolaas Ypey, die ook van Bergum kwam, vermeldt hoe Hendrik 
Casimir II 'die milddadige begunstiger van Geleerdheid en Wetenschappen, 
hem, trapswijze en met algemeene goedkeuringe, tot de hoogste Krijgseer-
ampten heeft bevorderd, waarmede hij van de Friezen bekroond kon wor
den.'142 

Maar wat de latere Willem IV deed was toch nieuw. Ging het bij zijn voor
gangers steeds om militaire belangen, hij gaf andersoortige opdrachten. Ook 
gaf hij voorrang aan talent in de eigen gewesten. Toen in 1746 de Leidse in
strumentmaker Jan van Musschenbroek aan professor Samuel König uit Fra-
neker vroeg waarom het Friese hof geen luchtpomp bij hem besteld had, 
schreef König terug dat de prins er de voorkeur aan gaf getalenteerde noor
derlingen de kans te geven zich te ontwikkelen.143 

De belangstelling voor natuurwetenschappen was bij de prins al vroeg 
ontwikkeld. Hij had in 1726 als student aan de Franeker academie de lessen 
gevolgd van de wis-, weg- en waterbouwkundige autodidact Loré, die nog als 
assistent van Fullenius begonnen was en inmiddels grote naam gemaakt had 
met zijn dijkwerken. In 1730-'31 liet hij bij de verbouwing en herinrichting 
van het Prinsenhof in Groningen een poort oprichten met een zonnewijzer, 
vervaardigd door de Groninger instrumentmakers Doornbusch en Cramer, 
toen de grootste in de Nederlanden.144 In 1731 had hij op het hof in Leeuwar
den ook al een eigen bibliotheek met boeken en mathematische instrumen
ten.145 De verzameling mathematische instrumenten werd zorgvuldig uitge
bouwd. 

Het lijkt erop dat de prins spoedig na zijn terugkomst in 1734 uit Engeland 
met zijn bewuste vorm van hofcultuur begonnen is. Allicht dat hij een voor
beeld heeft genomen aan het Engelse hof. Zo is er in zijn archief een instruc
tie bewaard hoe de grote reflecterende telescoop in elkaar gezet moest wor
den die Edward Scarlett, opticien in dienst van de Engelse koning, gemaakt 
had, kennelijk voor hem.146 Daarmee werd hij een van de eerste Nederlandse 
bezitters van dit - in de woorden van Zuidervaart - destijds spectaculaire 
technische hoogstandje.147 Het stuk is niet gedateerd, maar mogelijk heeft hij 
de telescoop direct in 1734 zelf uit Engeland meegenomen. Het is immers 
bekend dat het weinig had gescheeld of hij had een planetarium meegeno-
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men. Dit vermoedelijk naar aanleiding van de lessen die hij in Londen had 
bijgewoond van Jean Theophile Desaguliers (1683-1744), een destijds bekend 
popularisator van de Newtoniaanse natuurkunde, die in de jaren 1729 tot 
1733 ook tal van voordrachten in de Republiek had gehouden.148 De prins 
kocht omstreeks 1747 ook een Grand Orrery van Wright en Cole en bovendien 
was hij omstreeks deze tijd de allereerste afnemer van een draagbaar (en kost
baar) observatorium van de Engelse telescopenbouwer James Short.149 

Toen de prins in 1731 curator magnificentissimuswerd, kreeg hij uiteraard 
veel invloed aan de academie. Tot de vertrouwde contacten behoorde dat met 
Tiberius Hemsterhuis, de bekende filoloog en wiskundige. Er is dan ook alle 
reden om met Zuidervaart aan te nemen dat hij geweten heeft van de lessen 
in wis- en sterrenkunde, die de Amsterdammer Hendrik Feyt in 1735 te Frane-
ker aan diens zoon Frans Hemsterhuis gaf. Feyt was een sleutelfiguur onder 
de wetenschappelijke amateurs in Amsterdam. Loré, die hem niet veel later 
ook blijkt te kennen, zal hem toen wellicht ook ontmoet hebben.150 Loré zelf 
werd zeker al vanaf 1736 door de prins aan het hof uitgenodigd om hem nader 
in de wiskunde en in het bijzonder in de krijgsbouwkunde te onderwijzen.151 

Wellicht kwam toen direct ook al mee de voortreffelijke leerling van Loré, 
Nicolaas Ypey. Ypey (1714-1785) studeerde van 1732 tot 1737 wis- en natuur
kunde bij Loré, Muys en Du Bois. Op voorspraak van de stadhouder ging hij 
zich toen elders bekwamen. In totaal liep zijn studie elders uit op drie jaar, 
eerst twee jaar bij 's Gravesande in Leiden en toen nog een tijd in Parijs.152 In 
het archief van de stadhouder zijn een drietal wiskundige opgaven bewaard 
gebleven die getuige de handen van schrijven nog herinneren aan de lessen 
van Loré en Ypey.153 Ypey schreef vele jaren later, dat hij met hem, die hij 'den 
besten der Prinsen [noemde], die ooit het aardrijk droeg', menigmaal de 
Nieuwe Vestingbouw van Coehoorn had doorlopen, 'maar nooit zonder mij 
over het doorluchtig verstand van dien onsterfelijken man grootelijks te ver
wonderen.'154 

Via Loré ontstond er ook contact met timmerman Van der Bildt uit Frane-
ker. Loré had hem gevraagd een Engelse telescoop te repareren en maakte 
hem bekend met het toen waarschijnlijk nog niet in het Nederlands vertaald 
optica-boek van de Engelsman Smith uit 1738.155 Boek en telescoop zouden 
best eens van het hof hebben kunnen zijn. Het gevolg was dat Van der Bildt 
zich ging toeleggen op het bouwen van telescopen. Omstreeks 1745 schakel
de de Franeker hoogleraar Samuel König hem bij zijn natuurwetenschappe
lijke proeven aan het hof in. Het hof kocht ook een paar telescopen van hem. 
De Zwitser König was in 1744 dankzij de stadhouder hoogleraar in de hogere 
wiskunde te Franeker geworden. Hij zou hem in 1748 naar Den Haag vol
gen.156 Ook Königs eigen instrumentenkabinet (geveild in Den Haag in 1758) 
bevatte trouwens een telescoop gemaakt door Van Der Bildt.157 

Op suggestie van de stadhouder waarschijnlijk was Ypey inmiddels in 
1743 aangesteld als lector in de wiskunde en Loré bevorderd tot buitenge-
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woon hoogleraar. Toen Loré het volgende jaar overleed, werd Ypey hoogle
raar. Tot tekenmeester, speciaal voor studenten in de wiskunde, werd toen 
ook Pieter Idzerts Portier aangesteld.158 Van der Bildt ontwikkelde zich tot de 
beste telescoopbouwer in de Republiek. Zijn werk werd zelfs beter bevonden 
dan dat van de Engelsen.159 In 1745 bezocht de stadhouder de Leidse instru
mentmaker Jan van Musschenbroek, de rechterhand van 's Gravesande, 
waarop hij een groot aantal instrumenten van hem kocht. Daaronder waren 
een dubbele luchtpomp en een electriseermachine.160 Kort daarna, rond 
1746-47, gaf het hof behalve aan Van der Bildt ook aan andere noorderlingen 
opdracht tot het maken van natuurkundige instrumenten. Zo maakte Wytse 
Foppes een tweetal trigonometrische instrumenten volgens een opmerkelijk 
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ontwerp. Een ervan had de stadhouder aan de Royal Society in Londen willen 
schenken, maar hij stierf voordat het apparaat klaar was en zo bood prinses 
Anna het aan de Leidse academie aan. Het bevindt zich nu in het Museum 
Boerhaave te Leiden.161 Zuidervaart stelt dat het alleszins aannemelijk is dat 
deze 'koperen konstmachine tot 't landdistantie- en hoogtemeting' het resul
taat is van technisch overleg binnen een kring van geïnteresseerden aan het 
stadhouderlijk hof. Want van een bijzondere belangstelling voor landmeet-
kundige instrumenten had de stadhouder eerder blijk gegeven. In 1746 heeft 
hij voor zijn verzameling actief de vervaardiging door de Amsterdammer Ben
jamin Ayres gesteund van een 'Theodolite van nieuwe Inventie'. Het apparaat 
werd op zijn praktische bruikbaarheid getoetst, waarbij de prins nauwlettend 
over de resultaten werd geïnformeerd.162 Na zijn dood werd de stadhouderlij
ke collectie nog wel uitgebreid, maar de echte instrumentenverzamelaar is 
toch Willem IV geweest.163 

Tot zover over de ontwikkeling van de empirische natuurwetenschappen. 
Voeg bij dit alles dan nog de werkzaamheid van de veelzijdige Johan Herman 
Knoop en het beeld van een bloeiend natuurwetenschappelijk hofmilieu is 
compleet. Knoop was in het begin van de jaren dertig aangesteld tot hovenier 
van de stadhouderlijke familie.164 Hij heeft later naam gemaakt met zijn 
prachtwerken over appels en peren, maar van zijn veelzijdigheid getuigt ook 
zijn bewerking van Morgensterns Werkdadige meetkonst, die hij bij publicatie 
in 1744 aan de stadhouder opdroeg. Ook zijn er uit 1739 berekeningen van 
aanstaande zon- en maaneclipsen van hem bewaard gebleven.165 

De geschetste vernieuwing op het gebied van de natuurwetenschappen 
was niet alleen in Friesland, maar in de hele Republiek bijzonder. Vraagt men 
hoe zo'n betrekkelijk klein hof zo'n betekenis kon hebben, dan moet het ant
woord zijn dat er bijzondere banden bestonden met de bakermat van empiri
sche vernieuwing, Engeland. Maar er is nog iets anders. De bloei valt in een 
tijd toen er in de Republiek nog geen wetenschappelijke genootschappen 
bestonden. Het eerste werd opgericht in 1752. Dat was de Hollandsche Maat
schappij der Wetenschappen in Haarlem. Tot die tijd was er om zo te zeggen 
een gat in de markt. Dat verklaart waarschijnlijk vooral hoe het kwam dat 
Friese hof zo'n belangrijke rol bij de ontwikkeling van de toegepaste natuur
wetenschappen in de Republiek kon spelen.166 

De stimulans van het hof werkte in Friesland door, ook toen het in 1747 naar 
Den Haag verplaatst werd en de prins daar in de korte regeerperiode die hem 
als stadhouder van de hele Republiek gegund zou zijn, nog een opmerkelijk 
groot aantal initiatieven ter stimulering van wetenschap en economie nam.167 

Zo gaven de Friese Staten als enige provincie in 1761 opdracht tot het doen van 
waarnemingen naar de overgang van de planeet Venus. Daarmee stelden ze 
zich volgens Wytze Foppes, de aanvrager en uitvoerder, op één voet met de vor
stelijke steun die door de regeringen van Engeland, Frankrijk, Zweden en Rus
land aan deze belangwekkende sterrenkundige observatie werd verleend.168 
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Nog een tijdlang zou ook de Franeker academie een belangrijke rol op toe
gepast natuurwetenschappelijk gebied vervullen, meer dan andere acade
mies in de Republiek in diezelfde tijd. Elders namen toen genootschappen de 
toegepaste natuurwetenschap voor hun rekening, maar in Friesland kwamen 
die naast de academie niet tot ontwikkeling. En later, toen na 1785 de acade
mie veel aan belang had ingeboet, gebeurde dat niet meer. De autodidacten 
bleven verweesd achter, zij het dat ze rond 1810 nog een tijdje vruchteloos 
ervoor dienden om de academie van de ondergang te redden.169 

Noten 

1 Enigszins aangepaste en aangevulde tekst van de lezing, in verkorte vorm gehouden 
op 27 januari 2003 te Leeuwarden op de studiedag over de Friese Nassaus. 2 Bergsma 
e.a. (red.) 1998. 3 Kooijmans 2000, 187. 4 Bergsma 1998, 227 noot 363 verwijst naar de 
zeven personeelsleden in 1657 op Groot Terhorne, de state van de Schwartzenberghs in 
Beetgum. 5 Gegevens ontleend aan Van Nienes en Bruggeman 2002, Inleiding; voor 
1632 aangevuld met de opsomming op de Af-beeldinghe der ghedenk-weerdighe uit
voert. Ernest Casimiri (Leeuwarden 1634) en voor 1658 tot ca. 1683 aan Sterringa en 
Breuker, Vegelin als dienaar van de Friese stadhouders (te verschijnen). 6 In 1657 waren 
er wel veertig (Kooijmans 2000, 250). 7 Anonieme aantekeningen van de hand van 
Vegelin (Ad historiam Frisiæ), Hs 120 B28; KB, Den Haag. De paarden kostten 263 c.g.; 
volgens Vegelin waren alleen de twee van Camstra duur, maar 'als men wat goeds wilde 
hebben, soo moste men sulkx oock betaelen'. 8 EVC 2398 (nieuw); Tresoar voorheen 
Ryksargyf, Leeuwarden. In 1660 schonken Willem Frederik en Albertine Agnes Karel II 
bij zijn vertrek naar Engeland twee appelgrauwe koetspaarden. Naderhand zond die de 
prins enige kleppers tot een verering (EVC 485; Tresoar, Leeuwarden). Op het belang 
van paarden voor ceremoniële diensten (de 'haute école') bij het typeren van een hof 
wees mij na afloop van de lezing mevrouw drs. E.C. Smit Demesmaeker te Ede. 9 Over 
rijscholen en paardendressuur aan hoven: Watanabe-O'Kelly 1992, 65-84 en Stompe 
1999. De laatste vermeldt dat Ernst Casimir in het album, dat Adriaen van der Venne in 
1625 voor de winterkoning maakte, is afgebeeld in de levade. Dat is een stand, waarbij 
het paard met de voorbenen los van de grond is en met gebogen gewrichten op zijn 
achterbenen staat, klaar voor een sprong. 10 LAO, Abt. Dessau, A7b, nr. 102; Oranien-
baum. De lijsten zijn van 1663 of 1664. 11 Commissie- en instructieboek, Nad. tg. 5,16; 
Tresoar, Leeuwarden. Zie over MacDowells Friese tijd Breuker 1989, 254. 12 Sannes I, 
281; II19. 13 EVC 485; Tresoar, Leeu-warden. 14 Watanabe-O'Kelly 1992, 22 beschrijft 
het als een Duitse vinding uit de zeventiende eeuw, die al gauw over heel Europa zeer 
populair werd. 15 Zie Watanabe-O'Kelly 1992 en voorts www.hab.de/projekte/vdf/FB-
Thesa.htm en de presentatie ervan door Stäcker 1999. 16 Breuker 1989, 201-203; id. 
1994. 17 Breuker, Ingelske komedianten (1984). 18 Hij liet zijn vrouw ermee aan het 
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hof om geld bedelen (Breuker, Master H. (1982), 40). 19 Breuker 1989,241. 20Deoran-
jekoek is zeker al drie eeuwen oud. De oudste mij bekende vermelding komt voor in 
rekeningen van rond 1700, die huishoudelijke uitgaven van Hessel Vegelin van Claer-
bergen en zijn vrouw Anna Maria van Viersen betreffen. De koek kon heel lang duren 
en werd in lange dunne repen gesneden. Nu is het al lang een algemeen Fries gebak, 
maar nog in 1830 schijnen oranjekoeken alleen in Leeuwarden en Heerenveen 
gemaakt te zijn. (Spanninga 1990, 161; brief van Ulbe van Burmania aan G.W. van Oos
ten de Bruijn te Haarlem, nov. 1761, G 34b, UB UvA; Scheltema, GLMWIV2 (1830) 234). 
21 Breuker, Nadere Reformatie (2001). 22 Breuker 1994, 73. 23 Van Tuinen 1991, 125. 
24 Mulder-Radetzky 2003, 108. 25 John Farrington 1710, ed. Van Strien en Breuker 
1990,206. In het stadhouderlijk archief zijn uit de jaren 1650-1662 een negental brieven 
van Karel II aan 'mon cousin' Willem Frederik bewaard (gepubliceerd door Van der 
Motten 1994). Volgens Napjus 1772, 76 zou hij tijdens zijn ballingschap in de Nederlan
den ook in Sneek gewoond hebben. 26 Le Petit 1615,223. Uit de tekst blijkt dat althans 
delen van het boek uit het eerste decennium dateren. 27 Adel zou de Friese schotel 
ingesteld hebben. Volgens sommigen was hij de zoon van Friso en de tweede prins van 
Friesland (zo bijv. Le Petit, 220 en Hilarides 1677, 7), maar bij anderen zoals Hamconi-
us (o.a. 1617) en ook Schotanus 1655, 2, die beiden teruggaan op Suffridus Petrus, juist 
de vader van Friso. 28 Breuker 1997,159. 29 Corte verclaringhe, van de Triumph-Bogen 
( Cf. Breuker 1989, 243. De oude Friese boer is voor het eerst afgebeeld in Kempius 
1588, 81. Zie verder over hem Breuker 1978. 30 Kort ervoor, in 1677, was het verhaal 
van Friso weer opgehaald door Hilarides (Hilarides 1677). 31 Veel eerder echter, in 
1620, hadden Ernst Casimir en Sophia Hedwig hun dochter al Elisabeth Friso 
genoemd. (Met dank aan drs. E. Elzenga, die mij op deze Friso wees). Ook in dit geval 
zou er al verband met de legendarische vorst verondersteld kunnen worden. Er moet 
echter ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een vorstelijke traditie, 
zoals anderen Belgica of Hollandina aan namen van hun kinderen toevoegden. 32 SHA 
173, KHA, Den Haag. Onderzoek van die correspondentie zou nog wel eens interessan
te bijzonderheden over het ontstaan van de Friso aan het licht kunnen brengen en 
trouwens over de hele Friese hofcultuur ten tijde van Willem en Anna. 33 Zuidervaart 
1999, 93 (SHA archief Willem IV; KHA, Den Haag). 34 Ypma 1982, 6-8. 35 Hubertina 
A.M Visser, '... verheven Prins, veel eer Romein dan Koning... ': staatkundige opvattin
gen in Willem van Haren's Gevallen van Friso (1741). Doctoraalscriptie UvA, Histori
sche Nederlandse Letterkunde, Amsterdam 2002. 36 Gabriëls 1990, 98. 37 Van Strien 
en Breuker 1990, 210. 38 Breuker 2001, 36-37. 39 EVC 492; Tresoar, Leeuwarden. Wie 
dat was, weten we niet. Misschien een monsieur Broersma, die op 28 jan. 1658 40 c.g. 
ontving voor 2 schilderijen van de paus? In de kantlijn staat erbij: schilder (EVC 509; 
Tresoar, Leeuwarden). 40 Bijvoorbeeld de ingenieur Johannes Ravens, vermeld in 1686 
(Breuker, Master H. (1982), 40). 41 EVC 492; Tresoar, Leeuwarden. 42 Vriendelijke 
mededeling van Rita Mulder-Radetzky; hij schilderde in 1738 de vier elementen op het 
koepelgewelf van het zomerhuis in de tuin van het Prinsenhof in Groningen (Drossaers 
en Lunsingh Scheurleer II 426). 43 Aardoom 1992, 36-41. 44 Cf. Breuker 1985, 30 (de 
magistraat van Harlingen koopt in 1621 voor 50 c.g. tien 'schilderien van W. Sijn Gen. 
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Graaff Willem' van hem). 45 Zie over de veldtochten in Oost-Friesland in 1623 en 1624: 
Brünink 1957 en SHA (tg. 7) 4, 107 en 108; Tresoar, Leeuwarden. 46 Brouwer 1940, 44. 
47 Breuker 1985, 22. 48 Cf. Matter 1979,35: Starter heeft een 'modieuzer repertoire dan 
Bredero en Hooft'. Frans en Italiaans (en Fries) waren ook de liederen al in Musica Mis-
cella (Franeker 1602) uit de kring van het Collegium musicorum te Leeuwarden, dat 
zeker al in 1593 bestond (Breuker, Collegium (1982) 14 en id., 12). Mogelijk hielp Jaques 
Vredeman, de leider van het college, Starter aan muziek. Van hem verscheen in 1618 te 
Leeuwarden het leerboek Isagoge Musicae, dat volgens het titelblad op de Latijnse 
school in de stad gebruikt werd. 49 Zie voor een weerlegging van oudere opvattingen 
Brouwer 1940, 12 e.v. 50 Worp, 1911, 227. 51 SHA 651; KHA, Den Haag. Hij zal de Van 
der Burgh ook zijn van wie Willem Frederik in 1647 schrijft dat hij brieven van de 
onderkoning van Napels aan de Staten Generaal heeft ontcijferd {Gloria Parendi, 1995, 
371). 52 Van Tricht 1976-1979, passim (zie register). 53 Het gedicht 'Sopra 1'adone del 
cavalier marino', geschreven te Leeuwarden in 1630, in SHA 509 (KHA Den Haag), is er 
vast een van. 54 Breuker 1985, 13-14; Ypes 1934, 155; Med. v.h. Ned. Instituut te Rome, 
tweede reeks dl. VI (Den Haag 1950) 69-70. Willem Snabel zelf was mogelijk ook in 
dienst van het hof: van hem en hofmeester Poppe van Burmania zijn er brieven uit 
1636-'37 aan Hendrik Casimirl (SHAnr. 169; Tresoar). 55 Breuker, Vrouwelijke kunste
naars (2002), 42-43. 56 Het Latijn verwijst naar Juvenalis, Satiren 10, 50, waar het heet 
dat mannen van betekenis wel in een land van dichte lucht geboren kunnen worden, 
zoals Democritus bewijst, die in Abdera geboren was (Van Tricht II (1977) nr. 420). 57 
Gachet was rooms-katholiek (Breuker, Muzyk (1985) 12). Van de Plaincte funebre sur la 
mort de S.E.Henry, Conté de Nassau etc/ Lijck-klachte over de doodt van S.E. Henrick, 
grave tot Nassau etc, vert. door C. Fonteyne (Leeu-warden 1640, C. Fonteyne) is een 
exemplaar bewaard in het KHA in Den Haag (EM7 Gl 1). 58 Spies 2000, 295. 59 Inv. 5i, 
1370; brief uit 1653 van Van Harinxma in SHA (oud) 221-1; beide Tresoar, Leeuwarden. 
60 Op 20 aug. (vriendelijke mededeling wijlen dr. Samme Zijlstra). 61 Harinxma droeg 
zijn Spaensche dromen aan hem op; cf. De Vries 1982, 10-11. 62 Moser, 2002; Spies 
2000, 295-296; Breuker 1983. In 1652 werd hij met attestatie lidmaat in Leeuwarden 
(klapper lidmaten Leeuwarden 1651-1748; HCL Leeuwarden); waarschijnlijk had hij 
voor die tijd een poos in Den Haag gewoond. 63 Klaegh- ende Troost Liedt op de Vreede 
(op de wyse: Maeyke mijn lieff), UB Gent (cf. Grijp 1997, 213-216). Het is bekend dat 
Harinxma Fries (zin in een brief aan Lieuwe van Aitzema van 28 april 1649; Van Aitze-
ma 49, ARA, Den Haag) en Italiaans (aanhef van de opdracht aan Wybrand de Geest van 
de Spaensche dromen, 1641) schreef. 64 Mulder-Radetzky 1985, 6-7. 65 EVF 509; Tre
soar, Leeuwarden. 66 Malcolm 2001, 95-103. 67 EVC 485; Tresoar, Leeuwarden. 68 
Breuker 1989, 243. 69 Toen niemand anders het nog wist, had de stadhouder hen in 
april bij zijn vertrek naar Holland toevertrouwd dat hij met Albertine Agnes zou trou
wen (Vegelin in zijn 'Ad historiam Frisiæ'; Hs 120 B28, KB, Den Haag). 70 Breuker, Mar-
gareta de Heer (2002). 71 Brief van Willem Frederik aan Vegelin; EVC (oud) 477, Tre
soar, Leeuwarden. 72 Zie over het album van Juliana van Roussel (KB, Den Haag): 
Thomassen 2001, 117-120; dat van de Inthiema's is Hs 716, Tresoar. 73 Met dank aan 
Imke Hooijenga, student Frifes aan de UvA, die onderzoek doet naar het album van 
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Juliana van Roussel. 74 SHA152, KHA Den Haag. Zie ook het werkstuk over 'De intocht 
van Willem Frederik en Albertine Agnes in 1652 in Leeuwarden' van Minke van der 
Ploeg-Posthumus voor Historische letterkunde, Fries UvA, 2002. 75 EVC 509; Tresoar, 
Leeuwarden. 76 Breuker, Komedianten (1985) 21, 22. 77 Zie over het optreden van 
Engelse komedianten aan Europese hoven en elders de monografie van Schrickx 1986. 
78 EVC 509; Tresoar, Leeuwarden. 79 Albach 1977, 85; Béhar en Watanabe-O'Kelly 
1999,242-243. 80 De namen van de auteurs en de jaartallen zijn met behulp van inter
net aangevuld. 81 Een (Theophile) De Lacour komt van 1727 tot 1736 in Leeuwarden 
voor als vaandrig. Rochebrune was waarschijnlijk Jaques Theodoor Brunet de Roche-
brune, vaandrig in 1724, luitenant in de compagnie van Brunet Severy de St. Remy in 
1733 en kapitein van 1748 tot 1753, of Paul Augustus Brunet de Rochebrune, vaandrig 
in 1721 en vervangen als kapitein in 1753. De la Sarraz zal Pieter geweest zijn, die 
Jaques de Rochebrune in 1733 als vaandrig opvolgde en die kapitein was van 1737 tot 
1749, of Hendrik, die in 1730 vaandrig werd en luitenant was van 1738 tot hij in 1745 
vervangen werd (aant. HCL, Leeuwarden; cf. voor De la Sarraz ook: Drossaers en Lun-
singh Scheurleer II 534). 82 Stadhouderlijk archief, tg. 7, 88; Tresoar, Leeuwarden. 83 
De verdeling naar wapen ontleend aan Van Yperen 1966, 8. 84 Dolk 1993, 19. In Leeu
warden woonde sinds ca. 1602 mogelijk een maker van muziekinstrumenten, Pibo 
Gualtheri (Breuker 1982, 24). 85 Klapper op de beroepen 1550-1790; Certificatieboek 
1643,431; HCL, Leeuwarden. 86 'Lijste van de persoenen, die daeglijcks in de Hoffhou-
dinge worden gespijst zedert den 25 Januarij 1672'. Op een dergelijke lijst van 11 juli 
1672 ontbreekt hij, maar in plaats van één hellebaardier is er dan sprake van twee aan 
dezelfde tafel. (KHA, A 25/ V-2, Den Haag; met dank aan Annemarth Sterringa). 87 
Algra 1997, 75; Van Tuinen, Prins studint 45. In de Amsterdamsche Courant van 22 mei 
1710 adverteert uitgever Estienne Roger te Amsterdam met Zes sonates voor viola da 
gamba en basso continuo van hem (www. violadagamba.nl/nedl7e.html). Hij noemt 
zich dan dienaar van Karel Leopold, hertog van Mecklenburg. 88 Lasocki 1977, 29-31. 
89 Van der Molen 1970,99-100. 90 Boeles 1878,345. 91 Algra 1997, 78. 92 Cf. Mulder-
Radetzky 2003, 100 en brieven van Vegelin aan Hendrik Casimir II uit 1683. Op 
27augustus is er sprake van 'het niewe eetsael', op 29 september heet het: 'Op het hoff 
van U Hoochheit gaat de bouwerie met de gallerie wel voort, de caemers worden mede 
redelick versien' (SHA 367; Tresoar, Leeuwarden). De verbouwingen zullen samenhan
gen met de komst van Henriette Amalia, de nicht met wie de stadhouder in november 
van dat jaar zou trouwen. 93 SHA 197, ongedateerde brief aan Hendrik Casimir II, KHA, 
Den Haag. Zie over Schenk (1660-na 1717), die sinds 1696 in dienst was van de keur
vorst van de Palts; www.violadagamba.nl/nedl7e.html. 94 SHA 288, 289; KHA, Den 
Haag. 95 Mulder-Radetzky 1997, 63, 66. 96 Drossaers en Lunsingh Scheurleer II 427, 
nr. 24; id. 781, nr. 236. Het werd (spoedig?) echter naar Dieren doorvervoerd. De prinses 
maakte gebruik van een ander clavecimbel, dat er in 1731 al was (cf. Drossaers en Lun
singh Scheurleer II406 nr. 517). 97 Algra 1997, 78,80, 82; Mulder-Radetzky 1997, 63, 66; 
Van Tuinen 1996, 45. 98 Baker-Smith 1995, 75. 99 Vorstelijke muziek (De Haske Classi-
cal): van Schickhardt en Leclair (en van anderen, die echter niet aan het hof verbonden 
waren). Van Jan Frederik Rieman wordt in een catalogus van Michel Charles Ie Cène uit 

violadagamba.nl/nedl7e.html
http://www.violadagamba.nl/nedl7e.html
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1737 als uitgave vermeld: Suites de preludes pour la basse de viole (www.violadagam-
ba.nl/nedl7e.html). 100 Algra 1997,78, 82. 101 Van Haselen 1922, 124. 102 Goslings-
Lysen 1935, 221. 103 Goslings-Lysen 1935, 222. 104 EVC 1333; Tresoar, Leeuwarden. 
105 Sterringa 1998, 313-314. 106 Wade 1996, 69. 107 Ekkart 2003, 114. 108 Mulder-
Radetzky, Schilderijen (1997). 109 Stadhouderlijk archief, tg. 7. 27 (11 april 1741, zie 
ook 27 mei 1741: twee ervan nu in het Rijksmuseum, cf. Lunsingh Scheurleer 1967, 19; 
Tresoar, Leeuwarden. 110 Lunsingh Scheurleer 1967,2,25. 111 Brief van Romar te Fra-
neker van 17-12-1739 aan De la Sarras, 'lieutenant de cavallerie dans Ie regiment de 
S.A.S. msr. Ie Prince d' Orange'; SHA 369 (oud), Tresoar, Leeuwarden. Romar was in 
1737 aangesteld als onderwijzer in het Frans en andere talen (Boeles I, 338). Er is in die 
tijd ook nog een Pieter de la Sarraz officier in Leeuwarden, maar die is in 1739 kapitein 
(aantt.Nauta uit Resoluties G.S..HCL Leeuwarden). 112Kooijmans2000,184-186. 113 
Hs 76 B 2; KB, Den Haag; cf. Brummel 1939, 2. 114 Mulder-Radetzky, Hof (1997) 71; 
Drossaers en Lunsingh Scheurleer II 425 en 731 (de kasten) en 732 (de koralen, 'zijnde 
waarschijnelijk de allerbeste collectie welke er van dit soort van zaaken te vinden is'). 
115 Pieters 2002, 20. Zie daar ook voor de verdere geschiedenis van de stadhouderlijke 
verzameling. Lunsingh Scheurleer 1967,20-21 noemt een kapitein La Sarraz als beheer
der, die kennelijk dezelfde is als de La Sarraz wiens verzameling ze overnam. Beide 
keren ontbreken bij hem initialen, zodat we zonder nader onderzoek toch in onzeker
heid verkeren wie van de twee het nu was. 116 Lunsingh Scheurleer 1967, 20; cf. ook 
Pieters 2002, 20. 117 Mulder-Radetzky, Hof (1997) 68, 71. 118 Lunsingh Scheurleer 
1967, 19 e.v.; Drossaers en Lunsingh Scheurleer II 732. 119 Waterbolk 1985 nuanceert 
enigszins de opvatting van Menk 1981, dat Herborn het voorbeeld was. 120 Zie de 
voorbeelden bij Boeles. 121 Breuker 2001, 6. 122 Cf. Van Nienes en Rinzema 1985, 9. 
123 Van Haren (1626-1708), grietman van het Bildt, maar bovenal staatsman en 
ambassadeur, was een zwager van Jongestal. Zijn vader en zijn grootvader waren hof
meester van de stadhouders geweest. Ook hij was hun steunpilaar. 124 Cf. Breuker 
1998,278,274 (Becker was voorzitter van de bijeenkomst van predikanten) en 2001, 36-
37. 125 Boeles 1879,269. 126 Boeles 1889,480-481,526. 127 Na de dood van Lemonon 
in 1716 was er geen docent in de moderne talen meer aangesteld (Boeles I, 338). Zie 
over de benoemingen in 1744 hierna onder Empirische wetenschappen en voor de ver
houding van stadhouder en academie nader Van Tuinen 2003. 128 Eekhoff II101-103. 
129 Stukken over stichting en daarop volgende moeilijkheden met de kerk in: SHA, tg. 
7, 536; Tresoar, Leeuwarden. 130 Breuker, Margareta de Heer (2002) 48, 46. Hij was in 
1680 nog hellebaardier (brief van Vegelin aan Hendrik Casimir, 2-9-1680; SHA, Tresoar. 
131 Algra 1997, 79. 132 SHA, tg. 7, 536, Tresoar, Leeuwarden; Eekhoff 1846 II 103. Cf. 
voor de vriendschap tussen Vegelin en Maresius Vegelins begeleidende brief van 8 
oktober 1656 bij briefen boekgeschenk van Maresius aan hertog August van Brunswijk-
Wolfenbüttel (Cod. Guelf. 56 Extrav., bl. 293-298; Herzog August Bibliothek, Wol-
fenbüttel). Voetius vroeg hem in 1658 om samen met Anna Maria van Schurman te 
bemiddelen in zijn conflict met Maresius (brief van G. Voetius aan Vegelin, 16 kal. febr. 
1658; 573 Hs, nr. 5; Tresoar, Leeuwarden). 133 Veilingcatalogus J.L. Beijers, Utrecht, 8-
2-1984, nr. 505. Het betreft een opdracht aan een 'Madame'. 134 De Clercq 1992, 61 

http://www.violadagam-
ba.nl/nedl7e.html
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(hij haalt een brief over het gesprek aan van Frederik (II) aan Voltaire); Zuidervaart 
1999,93. 135 Breuker 2002; Karels 2002. 136 De Clercq 1988; id. 1992. 137 Cf. Van Win
ter 1988. 138 Boeles II, 71. 139 Handelingen Maatschappij der Nederlandsche letter
kunde 1856, 91 (vr. med. wijlen dr. J.J. van Weringh, 3-3-1986; de keizerlijke bibliotheek 
is nu de Saltykow-Shchedrin staatsbibliotheek). 140 SHA (oud) 367, brieven van 6 en 
16-10-1683; EVC 67, brief van 3-5-1684; Tresoar, Leeuwarden. Cf. ook Vegelins 
naschrift van 14 sept. 1680 bij zijn brief van de vorige dag ('Ie jour de 1'Equinoxe 
automnal') aan Hendrik Casimir II, waarin hij schrijft dat hij uit Den Haag vandaan op 
weg is naar Haarlem 'ou se trouve un grand Mathematicien mon vieil condiscipule qui 
a plusieurs rares instrumens'. (SHA 367; Tresoar, Leeuwarden). Wie dat was, blijkt niet 
eenvoudig na te gaan. 141 Cf. de brief van 29-11-1688 aan Vegelin over hetzelfde 
onderwerp; EVC 67, Tresoar, Leeuwarden. 142 N. Ypey, Gedenkschrift (1772) 6. 143 
Brief van König aan Van Musschenbroek, 22 mei 1746; Van Musschenbroek-archief, 
inv.nr. 251 c, Boerhaave-museum Leiden; aangehaald bij Zuidervaart 2002. 144 Zui
dervaart 1995, 455. 145 Drossaers en Lunsingh Scheurleer II 404. De Clercq 1992, 60 
onderschat wellicht de omvang van de collectie instrumenten in 1731. Het lijkt me ook 
niet zo waarschijnlijk dat de instrumenten die er in 1711 in Leeuwarden waren, afkom
stig zouden zijn uit het bezit van stadhouder-koning Willem III, zoals hij veronderstelt. 
Daaronder waren telescopen en microscopen. Vegelin zal zijn sporen wel hebben 
nagelaten. 146 Stadhouderlijk Archief, tg. 7, 88 (in het Engels, met vertaling in het 
Frans); Tresoar, Leeuwarden. 147 Vriendelijke mededeling in brief van 11 februari 
2003. 148 Zuidervaart 1995, 24. 149 Zuidervaart 1999, 82 en 456 en vriendelijke mede
deling van dezelfde in brieven van 11 en 16 februari 2003, onder verwijzing naar 'A let
ter from Mr. James Short, F.R.S. to the President, with the Description and Uses of an 
Equatorial Telescope', in: Philosophical Transactions of the Royal Society ofLondon, no. 
493 (oct.-dec. 1749), 241-242: 'I have made three of these instruments, one of which 
was bought by Count Bentinck for the Prince of Orange; the other two I have still by me, 
one of which I shall shew to the Society'. De Orrery (een planetarium) werd bij het 
tweede eeuwfeest door stadhouder Willem V aan de Franeker academie geschonken. 
Het fraaie instrument maakt nu deel uit van de collectie van het museum 't Coop-
manshûs te Franeker. 150 Zuidervaart 2002. 151 Boeles 1881, 372. 152 Boeles 
1889,474-478; Inv. 5i (Resoluties Staten) 6-11-1738, 26-11-1739, Tresoar, Leeuwarden. 
153 Stadhouderlijk archief, tg.7, 88; Tresoar, Leeuwarden. 154 Ypey, Gedenkschrift 16. 
155 Scheltema 1823, 233-234; cf. Zuidervaart 1995, 23. 156 Boeles I (1881) 489. 157 Zie 
de Catalogue d'une tres belle collection des instruments, de mathematique, de physique 
&c. Deslaissez par Feu, Monsieur Samuel König, Bibliothecaire de S.A.S. Monseigneur Ie 
Prince Stadhouder (Den Haag 1759; UB, UvA) nr. 330: 'un tres beau Telescope' van 
anderhalve voet van Van der Bildt (vriendelijke mededeling van Huib Zuidervaart). 158 
Boeles I (1878) 340. 159 Zuidervaart 2002. 160 De Clercq 1992, 62. 161 Zuidervaart 
1995, 26-27; De Clercq 1995. 162 Zuidervaart 1995, 29; De Clercq 1992, 65-66. 163 
Aldus De Clercg 1992, 72. 164 Mulder-Radetzky, Prinsentuin 9. 165 Karstkarel 1983. 
Bevat ook een overzicht van Knoops talrijke publicaties. 166 Zuidervaart 1999, 372 
komt tot de conclusie dat een effectief en coherent wetenschapsbeleid ook later in de 
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Republiek niet meer van de grond kwam en geeft de betekenis van Willem IV daarmee 

nog eens extra reliëf. 167 Zuidervaart 1999, 95. 168 Zuidervaart 2002. Hij ziet ook de 

invloed van het voorbereidend werk van Willem IV in de oprichting van de Hollandsche 

Maatschappij der Wetenschappen in 1752 (Zuidervaart 1999,93). Ook de benoeming in 

mei 1754 van de Leidse hoogleraar Johan Lulofs tot 'Inspecteur Generaal van de rivie

ren in Holland' mag gezien worden als een uitvloeisel van een initiatief van Willem IV 

(vriendelijke mededeling van Huib Zuidervaart, die verwijst naar publicaties van Van 

der Meer (1939) en Van den Brink (1998)). 169 Breuker 2002. 

L i t e r a t u u r 

Aardoom, L., De militaire kaartenverzameling van stadhouders Willem IV en V, ont

staan, organisatie en beheer, in: Mozart en Oranje en andere bijdragen over het Huis 

van Oranje in de IS1 eeuw (Oranje-Nassau Museum Jaarboek (1991); Zutphen 

1992), 35-54. 

Albach, B., Langs kermissen en hoven: ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelge

zelschap in de 17* eeuw (Zutphen 1977). 

Algra, H.P. e.a. (red.), Muzykyn Fryslan: aspekten fan it Fryske muzyklibben juster en 

hjoed. (Leeuwarden 1996). 

Algra, H., Muziek aan het hof van Anna van Hannover en Willem Carel Hendrik Friso, 

in: JJ. Huizinga (red.), Van Leeuwarden naar Den Haag: rond de verplaatsing van 

het stadhouderlijk hof in 1747 (Franeker 1997), 73-84. 

Baker-Smith, V.P.M., A Life of Anne ofHanover, Princess Royal (Leiden/New York/Keu

len 1995). 

Béhar, P. en H. Watanabe-O'Kelly, Spectaculum Europœum: Theatre and Spectacle in 

Europe (1580-1750) (Wiesbaden 1999). 

Bergsma, W. e.a. (red.), Het hof van de Friese Nassaus (1584-1747). Speciale aflevering 

van It Beaken 60 (1998) 3-4. 

Bergsma, W., Willem Lodewijk en het Leeuwarder hofleven, It Beaken 60 (1998) 3-4, 

191-256. 

Boeles, W.B.S., Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 2 dln. 

(Leeuwarden 1878-1881). 

Breuker, Ph.H., De 'aadeFriescheboer ' mei syn drinkhoarn, Ut de Smidte fan de Fryske 

Akademy 12 [1978) 4, 27. 

Breuker, Ph.H., Master H. (Gysbert Japicx, brief XIX): wa't er wie en wat de Scheltema's 

der fan makken, Us Wurk31(1982), 29-42. 

Breuker, Ph.H., It Ljouwerter Collegium musicorum waard oprjochte yn 1593, Ut de 

Smidte fan de Fryske Akademy 16 (1982) 1, 14 (cf. ibid., Nochris oer de oprjochting 

fan it Collegium musicorum, ibid. nr. 2, 12). 

Breuker, Ph.H., Muzyk út it midden fan de santjinde ieu te Ljouwert op teksten fan 

Gachet en Fonteyne, Ut de Smidte fan de Fryske Akademy 16 (1982) 2, 12. 



112 PHILIPPUS BREUKER 

Breuker, Ph.H., Boude Pibo Gualtheri muzykynstruminten? Ut de Smidte fan deFryske 

Akademy 16 (1982) 3,24. 

Breuker, Ph.H., De skilder Haring van Harinxma (1604-1669), Ut de Smidte fan de Frys-

keAkademy 17 (1983), 30. 

Breuker, Ph.H., De godstsjinstich-politike ûndergong fan de Ljouwerter rederikerskea-

mer yn 1619, in: N.R. Arhammar e.a. (red.), Miscellanea Frisica: in nije bondel Frys-

kestúdzjes (Assen 1984), 411-422. 

Breuker, Ph.H., Ingelske komedianten yn Fryslân (1592-1645), De Vrije Fries 65 (1985), 

21-28. 

Breuker, Ph.H., Literatuer yn Fryslân 1540-1666, 2: Pieter Feddes (Harlingensis), Ut de 

Smidte fan deFryske Akademy 19 (1985) 3,30. 

Breuker, Ph.H., It wurkfan Gysbert Japix. I. Tekst yn facsimile. II. Oerlevering en ûnt-

stean. (Leeuwarden 1989). 

Breuker, Ph.H., Court Culture in Seventeenth-Century Friesland, Dutch Crossing 18 

(1994) 2, 61-83. 

Breuker, Ph.H., Pier Epes op it gastmiel fan prins Adel? 'It Fryske miei' (ca. 1650) as 

manifestaasje fan dinastyk famyljebesef, De Vrije Fries 76 (1996), 35-54. 

Breuker, Ph.H., Zwei Kunstgegenstände aus dem siebzehnten lahrhundert als Aus-

druck historisch-friesischen Bewusstseins in einer adligen Familie, in: L. Jongen en 

S. Onderdelinden (red.), 'Der muozmirsüezerwortejehen'iliberamicorumfürNor-

bertVoorwinden (Amsterdam/Aflanta 1997), 155-160. 

Breuker, Ph.H., De vestiging van een politiek betrekkelijk onafhankelijk stadhouder

schap in Friesland (1657-1672), ItBeakenm (1998), 269-292. 

Breuker, Ph.H., Over de Nadere Reformatie in Friesland, Documentatieblad Nadere 

Reformatie!^ (2001), 19-38. 

Breuker, Ph.H., Friese cultuur in het jonge Koninkrijk (Leiden 2002). 

Breuker, Ph.H., Vrouwelijke kunstenaars en hun kringen in het midden van de zeven

tiende eeuw, in: Veerle Mans e.a., Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665): dé 

Friese kunstenares van de zeventiende eeuw (Leeuwarden 2002), 41-56. 

Breuker, Ph.H., Calvinisten tussen overheid en kerk, in: S. Groenveld e.a. (red.), Nassau 

uit de schaduw van Ora«/e(Franeker2003), 89-97. 

Brouwer, J.H., Janjansz. Starter (Assen 1940). 

Brünink, W., Der Grafvon Mansfeld in Ostfriesland(1622-1624) (Aurich 1957). 

Brummel, L., Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek (Leiden 1939). 

Clercq, P.R. de, Science at Court: the Eighteenth-century Cabinet of Scientific Instru

ments and Models of he Dutch Stadholders, Annals of'Science45 (1988), 113-152. 

Clercq, P.R. de, Het kabinet van wetenschappelijke instrumenten en modellen van stadhou

ders Willem IV en V, in: Mozart en Oranje en andere bijdragen over het Huis van Oranje 

in de 18e eeuw (Jaarboek Oranje-Nassau museum (1991); Den Haag/Zutphen 1992), 55-98. 

Clercq, P.R. de, A Princely Piece from Friesland: the 'Trigonometrical Instrument' of 

WytzeFoppes, Bulletin of the Scientific Instrument Society 47 (1995), 14-16. 

Dolk, W., Muzikanten rond 1600: sprokkels uit Leeuwarder archivalia, Fries Museum

bulletin (december 1993), 14-26. 



IESE HOFCULTUUR " 3 

Drossaers, S.W.A. en Th.H. Lunsingh Scheurleer, Inventarissen van de inboedels in de 

verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken 1567-1795, 3 dln. 

(Den Haag 1974-1976). 

Eekhoff, W., Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 2 dln. (Leeuwarden 1846). 

Ekkart, R.E.O., Schilders aan het hof, in: S. Groenveld e.a. (red.), Nassau uit de schaduw 

van Oran/e(Franeker2003), 113-125. 

Gabriëls, A.J.C.M., De heren als dienaren en de dienaar als heer: het stadhouderlijk stel

sel in de tweede helft van de achttiende eeuw (Den Haag 1990). 

Gloria Parendi: dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen 

en Drenthe 1643-1649,1651-1654 (ed. J. Visser), (Den Haag 1995). 

Goslings-Lysen, J.H., Uit het Friesche hofleven in de 17de en 18de eeuw, in: Leeuwarden 

1435-1935 (Leeuwarden 1935), 202-224. 

Grijp, L.P., Muziek voor Munster: muziek en liederen gemaakt ter gelegenheid van de 

vrede van Munster, De zeventiende eeuw 13 (1997), 209, 221. 

Guibal, C.J., Johan Willem Friso en zijn tijd (Amsterdam 1938). 

Hamconius, M., Verthoninge der coningen, ... van Vrieslant. Franeker 1617 (ed. M. de 

Haan Hettema), De Vrije Fries 3 (1844), 332 e.v. 

Haselen, H.J.L. van, Willem van Haren 's 'Gevallen van Friso, koning der Gangariden en 

Prasiaten' (Alphen aan den Rijn 1922). 

Hilarides, ]., It aade Friesche Terp ofKronyk der Geschiedenissen van de Vrye Friesen (ed. 

J. van Leeuwen), (Leeuwarden 1834; oorspr. 1677). 

Jagtenberg, F.J.A., Marijke Meu 1688-1765: stammoeder van ons vorstenhuis (Amster

dam 1994). 

Karels, J.C., Vroomheid aan het Friese hof: de piëtistische gezindheid van prinses Maria 

Louise van Hessen-Kassel (1688-1765), DNR26 (2002), 136-146. 

Karstkarel, P., J.H. Knoop, een verlicht encyclopedist, vervaardigde een fraaie stads

plattegrond van Leeuwarden, Caert-thresoorZ (1983), 50-53. 

Karstkarel, P. en H. Kingmans, Oranje Nassau & Friesland (Leeuwarden 1994). 

Kempius, C., De origine, situ, qualitate et quantitate Frisiæ (Keulen 1588). 

Kooijmans, L., Liefde in opdracht: het hofleven van Willem Frederik van Nassau 

(Amsterdam/Leeuwarden 2000). 

Lasocki, D., Johann Christian Schickhardt (ca.1682-1762): aContribution to his Biogra-

phy and a Catalogue of his Works, Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse 

muziekgeschiedenis27 (1977), 28-55. 

Lunsingh Scheurleer, Th.H., De Stadhouderlijke verzamelingen, in: 150 jaar Koninklijk 

Kabinet van Schilderijen, Koninklijke Bibliotheek, Koninklijk Penningkabinet (Den 

Haag 1967), 9-50. 

Malcolm, N., Six unknown Letters from Mersenne to Vegelin, The Seventeenth Century 

16 (2001), 95-122. 

Matter, F.H., G.A. Bredero's Boertigh, amoreus, en aendachtigh Groot Lied-boeck (Den 

Haag 1979). 

Menk, G., DieHoheSchuleHerborn in ihrerFrühzeit (1584-1660): einBeitragzum Hochschul-

wesen des deutschen kalvinismus im Zeitalter der Gegenreformation (Wiesbaden 1981). 



114 P H I U P P U S BREUKER 

Molen, SJ. van der, De Friese tjalk, volbeladen met liederen, deuntjes en dansen (Den 
Haag 1970). 

Moser, N., Overdroomde dromen: Haring van Harinxma (1604-1669) als vertaler van 
Quevedo's Suenos, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 9 (2002). 

Mulder-Radetzky, R.L.P. enG.P. Karstkarel, DePrinsentuin. (Leeuwarden 1985). 
Mulder-Radetzky, R., Het hof van Willem en Anna in Leeuwarden, in: JJ. Huizinga 

(red.), Van Leeuwarden naar Den Haag: rond de verplaatsing van het stadhouderlijk 
hof in 1747(Franeker 1997), 59-72. 

Mulder-Radetzky, R., Schilderijencollecties van de Friese Nassau's, in: Ph.H Breuker en 
A. Janse (red.), Negen eeuwen Friesland-Holland: geschiedenis van een haat-liefde
verhouding (Zutphen 1997), 197-212. 

Mulder-Radetzky, R., Huizen van Albertine Agnes, in: S. Groenveld e.a. (red.), Nassau 
uit de schaduw van Oranje (Franeker 2003), 99-111. 

Napjus, E., Sneek, Historisch Chronyk (ed. K. de Vries), (Sneek 1772; repr. Leeuwarden 
1969). 

Nienes, A.P. van en J. Rinzema, Inleiding, in: A.P van Nienes e.a., De archieven van de 
Universiteit te Franeker 1585-1812 (Leeuwarden 1985), 7-34. 

Nienes, A.P. van en M. Bruggeman, Archieven van de Friese stadhouders: inventarissen 
van de archieven van de Friese stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem 
V, 1584-1795 (Hilversum/Den Haag/ Leeuwarden 2002). 

Petit, I.-F. Ie, NederlantscheRepublycke (Arnhem 1615). 
Pieters, F.J.J.M., Het schatrijke naturaliënkabinet van Stadhouder Willem V onder 

directoraat van topverzamelaar Arnout Vosmaer, in: B.C. Sliggers en M.H. Besse-
link (red.), Het verdwenen museum: natuurhistorische verzamelingen 1750-1850 
(Haarlem 2002), 19-44. 

Sannes, H., Geschiedenis van HetBildt, 3 dln. (Franeker 1953-1956). 
Scheltema, J., Geschiedenis van de dagelijksche kost in de burger-huishoudingen, in: 

id., Geschied- en letterkundig mengelwerk IV 2 (Utrecht 1830), 185-320. 
Scholten, S., De Grote Keurvorst als Scipio voor de Zwanenburcht in Heef, in: A.-D. Ren

ting (red.), Onder den Oranje boom: Nederlandse kunst en cultuur aan Duitse vorsten
hoven in de zeventiende en achttiende eeuw (Apeldoorn/München 1999), 361-362. 

Schotanus, C., Beschryvinge end Chronijck vande Heerlickheydt van Frieslandt tusschen 
't Flie end de Lauwers (Franeker 1655). 

Schrickx, W., Foreign Envoys and Travelling Players in theAge of Shakespeare andjon-
son. (Wetteren 1986). 

Spanninga, H., Skiednis fan Haskerlân oant likernôch 1800, in: K.F. Gildemacher e.a. 
(red.), Haskerlân: in tal hydragen ta de skiednis (Leeuwarden 1990), 1-78. 

Spies, M., Friese literatuur en de Nederlandse canon in de zeventiende eeuw, in: Philo-
logia Frisica anno 1999 (Leeuwarden 2000), 280-296. 

Spliethoff, M. e.a., De verzamelingen van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nas-
sau in Paleis Het Loo: catalogus van schilderijen (Rotterdam 1999). 

Stäcker, Th., Frühneuzeitliche Festbeschreibungen in digitalen Systemen, Wolfenbùt-
teler Bibliotheks-Informationen 24 (1999) 1-2,14-15. 



IESE HOFCULTUUR " 5 

Sterringa, A., Familierelaties van de Friese stadhouders, ItBeuken 60 (1998), 305-325. 

Stompe, M., Het hogeschoolrijden in de zestiende een zeventiende eeuw, in: J.A.F. de 

Jongste e.a. (red.), Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd (Hilversum 1999), 

122-136. 

Strien, CD. van en Ph.H. Breuker (eds.), Friesland in de reisverslagen van Britse reizi

gers omstreeks 1700. Mei in útjefte fan it part oer Fryslân út Farrington 1710, It 

Beaken 52 (1990), 194-216. 

Thomassen, K., Een schat hervonden: de collectie alba amicorum van de familie Van 

Harinxma, in: Y. Kuiper en K. Thomassen, Banden van vriendschap: de collectie 

alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten (Leeuwarden/Franeker 2001), 55-120. 

Tricht, H.W. van, De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 3 dln. (Culemborg 

1976- 1979. 

Tuinen, P. van, Swit of swietrook: oer produksje en funksje fan neolatynske poëzy út 

Fryslân (1585-1685), in: PhilologiaFrisica anno 1990 (Leeuwarden 1991), 121-131. 

Tuinen, P. van, Mars en Minerva: de stadhouders en de Franeker Academie, in: S. 

Groenveld e.a. (red.), Nassau uit de schaduw van Oranje (Franeker 2003), 57-69. 

Tuinen S. van, In Prins wurdt studint: it ynheljen fan Prins W.H.K. Friso as studint te 

Frjentsjer yn 1726 (Leeuwarden 1986). 

Vander Motten, J.P., Unpublished Letters of Charles II, Restoration: Studies in English 

literary Culture, 1660-170016 (1994), 17-26. 

Vries, L. de, Wybrand de Geest, 'de Friesche adelaar': portretschilder in Leeuwarden 

1592-c. 1661, met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum (Leeuwarden 

1982). 

Wade, M.R., Triumphus nuptialis Danicus, German Court Culture and Denmark: the 

'Great Wedding' of 1634 (Wiesbaden 1996). 

Watanabe-O'Kelly, H., Triumphall Shews: Tournaments at German-speaking Courts in 

theirEuropean Context 1560-1730 (Berlijn 1992). 

Waterbolk, E.H., Heeft de Hogeschool te Franeker een stamboom?, It Beaken 47 (1985), 

169-180 (ook in: E.H. Waterbolk, Omtrekkende bewegingen (Hilversum 1995), 146-

159). 

Winter, PJ. van, Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre: bemoeiingen met de vorming 

van landmeters en ingenieurs bij de Nederlandse universiteiten van de 17* en 18* 

eeuw (Amsterdam/Oxford/NewYork 1988). 

Worp, J.A., De briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1631 (Den Haag 1911). 

Ypey, N., Gedenkschrift der uitgevoerde daaden van den grooten Menno baron van Coe-

hoorn (Franeker 1773; repr. Franeker 1982, met toelichting van Peter Karstkarel). 

Yperen, R. van, De Nederlandse militaire muziek (Bussum 1966). 

Ypes, C, Petrarca in deNederlandsche letterkunde (Amsterdam 1934). 

Ypma, Y.N., Voorspel en drieluik, 1735-1837, in: De Friesche Trouw Leeuwarden 1782-

1982{Thoth 1982, herdenkingsnummer), 3-31. 

Zuidervaart, H.J., Speculatie, Wetenschap en Vernuft: fysica en astronomie volgens 

Wytze Foppes Dongjuma (1707-1778), instrumentmaker te Leeuwarden (Leeuwar

den 1995). 



l i d P H U I P P U S BREUKER 

Zuidervaart, H.J., Van 'kunstgenoten' en hemelse fenomenen: Nederlandse sterrenkunde 
in de achttiende eeuw (Rotterdam 1999). 

Zuidervaart, H.J., Reflecting 'Popular Culture': the Introduction, Diffusion and Con-
struction of the Reflecting Telescope in the Netherlands (2002; te verschijnen in: 
Annals of Science}. 

CVV 



De identiteit van het Fries Genootschap 
- toen en thans 

YME KUIPER 

Binnen het nu 175 jaar oude Fries Genootschap is het een traditie geworden 
om bij het bereiken van een bepaald punt in de tijd feest te vieren, tentoon
stellingen te organiseren, boeken te laten verschijnen en - niet te vergeten -
terug te blikken op de afgelegde weg. Zo gebeurde het bij het 50-jarig bestaan 
van het Genootschap in 1877, bij het 100-jarig jubileum in 1927, bij het 125-
jarig bestaan in 1952 en bij het 150-jarig bestaan in 1977. Het bestuur van het 
Genootschap wilde niet afwijken van die traditie, vandaar dat er bij het 175-
jarig bestaan opnieuw een jubileumviering plaatsvond. En om die reden werd 
mij, als voorzitter van het Genootschap, gevraagd de leden van de jubilerende 
vereniging toe te spreken. Alleen de 75ste verjaardag van het Genootschap -
in 1902 - liet het toenmalig bestuur, onder voorzitterschap van de bekende 
parlementair historicus en oud-burgemeester van Leeuwarden, mr. W.J. van 
Weideren baron Rengers, zonder enige ruchtbaarheid passeren. 

Het was met name de viering in 1877, die voor de verdere ontwikkeling 
van het Fries Genootschap een enorme betekenis zou hebben. Immers het 
succes van de toen te Leeuwarden gehouden Historische Tentoonstelling 
leidde binnen korte tijd tot de oprichting van het Fries Museum. Daarna zou 
het bijna een eeuw lang het museale gezicht van het Genootschap blijven. Bij 
dit 50-jarig jubileum in 1877, zo weten we uit het dagboek van een aanwezig 
bestuurslid, hield de voorzitter van het Genootschap, mr. J. Dirks, in de Grote 
Zaal van Van der Wielen - zoals een Fries edelman in zijn dagboek vermeldde 
- 'de feestrede'. Vervolgens vond er een receptie plaats in het Koninklijk Paleis, 
het voormalige stadhouderlijk hof. Hier stond ook de tentoonstelling. En ten
slotte ging het Genootschapbestuur, met enkele genodigden, elders in de stad 
nog eens dineren. 'Het diner was fleurig', aldus onze schrijver, 'alles liep flink 
van stapel'. Dat laatste betekent dat er flink werd ingenomen en de stemming 
onder de heren navenant was.1 

Hiervoor was sprake van het woord 'feestrede'. Bij de jubilea van 1927, 
1952 en 1977 hielden de hoofdsprekers geen 'feestredes' maar 'herdenkings
redes'.2 Wat het motief is geweest om in de twintigste eeuw liever over een 
herdenkingsrede dan over een feestrede te spreken, is mij niet duidelijk. Qua 
inhoud verschilden de vier redes namelijk niet zo veel van elkaar: in alle 
gevallen was het duidelijk veel meer een kwestie van terugblikken dan voor
uitzien. Van de vier sprekers, onder wie drie voorzitters (mr. J. Dirks, mr. P.A.V 
van Harinxma thoe Slooten en mr. R.P. Cleveringa) en één oud-bestuurslid 
(dr. M.P. van Buijtenen), was alleen de laatste een professioneel historicus, 
maar had ook Dirks veel historische publicaties op zijn naam staan.3 Alle vier 
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heren waren naar onze huidige maatstaven lang van stof, zelfs erg lang van 
stof. Laten we maar aannemen, dat de terugkomst van de 'feestrede' ten koste 
van de 'herdenkingsrede' bij het laatste jubileum iets te maken had met de 
ambiance, waarin het Fries Genootschap in 2002 jubileerde. In 1927,1952 en 
1977 waren dat respectievelijk de Statenzaal van de Provincie, de schilderijen
zaal van het Fries Museum en de grote zaal van de Kanselarij; eerbiedwaardi
ge en stemmige zalen, vol referenties aan Frieslands verleden. Maar in 2002 
werd, net als toen in 1877, weer gekozen voor het theater, een heel eigentijds 
en fraai theater, om nog wat preciezer te zijn: de Harmonie. Kennelijk is dat 
ook een reden geweest, waarom de jubileumcommissie de traditie van de 
'feestrede' heeft willen revitaliseren. 

Genootschap en identiteit 

Laat ik eerst ingaan op de geschiedenis van ons Genootschap, alvorens me in 
te laten met de toekomst ervan. Ik zou zeggen: neemt U plaats in de tijdma
chine en dan voert de reis pijlsnel terug naar 1827, het oprichtingsjaar van het 
Fries Genootschap. De kleine dertig heren van stand - onder wie vooral rech
ters, advocaten, predikanten, artsen, rectoren uit de grotere Friese steden, en 
ook nog een zeehandelaar en enige adellijke grietmannen - die in september 
1827 met elkaar een genootschap gingen vormen, bedachten wel een heel erg 
lange en imposante naam voor hun zogeheten 'vrije associatie': het Provin
ciaal Friesch Genootschap ter beoefening van Friesche Geschied-, Oudheid
en Taalkunde. 

Dat de heren een genootschap oprichtten is niet verbazingwekkend. Al 
ver voor 1800 hadden Hollandse, Zeeuwse en Utrechtse geleerde heren 
wetenschappelijke genootschappen opgericht.4 Genootschappen horen bij 
het tijdperk van de Verlichting. In die genootschappen zaten geleerde heren, 
die lazen, schreven en verzamelden. Wat zij vooral deden was verzamelen: 
van boeken, penningen en schilderijen tot en met planten, schelpen en 
natuurstenen. Waarin de Friese herenclub van 1827 zich onderscheidde van 
genootschappen elders in het land, was de exclusief regionale gerichtheid op 
wat men als specifieke - zeg maar typische Friese - verschijnselen en cultuur
uitingen beschouwde. Dat gold met name voor de Friese geschiedenis, de 
Friese taal en de Friese volkscultuur. Voor alle drie gold dat ze verwezen naar 
een heel ver verleden. Hadden niet grote Romeinse historici uit de oudheid, 
als Tacitus en Plinius, over 'Frisii' geschreven, woonachtig in de kuststreken 
tussen rivieren als de Rijn in het zuiden en de Eems in het noorden.5 In dit 
verband is de term 'romantisch nationalisme' van de Duitse historicus Tho
mas Nipperdey een treffende aanduiding van hun geleerde fascinaties. 'Auf 
der Suche nach der Identität', noemde Nipperdey in 1986 zijn speurtocht 
naar de wortels van het vroeg negentiende-eeuwse romantisch nationalis
me.6 
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Er wordt wel eens beweerd, dat dit soort van nationalisme in Friesland - de 
gerichtheid op de culturele eigenheid der Friezen - een compensatie was voor 
het verloren gaan van de politieke autonomie.7 Immers, binnen de in 1814 
ontstane Staat der Nederlanden, met aan het hoofd koning Willem I, wilde de 
centrale overheid in niets, maar dan ook helemaal niets herinnerd worden 
aan de politieke zelfstandigheid van de zeven provincies, die vóór 1795 met 
elkaar de Republiek der Verenigde Nederlanden hadden gevormd. Veel aan
nemelijker is de gedachte dat de Friese intellectuelen van 1827 hun gewest 
een bijzondere en een eigen, culturele plaats wilden geven binnen de zich 
nog vormende Nederlandse natie. Naast en binnen een zich versterkend 
Nederlands natiebesef ontwikkelde zich een Fries cultureel nationalisme.8 

Opvallend is verder dat de Friese Genootschappers van het eerste uur, en ook 
hun directe opvolgers, intensieve contacten onderhielden met geleerden in 
zowel Nederland als bijvoorbeeld in Engeland, Duitsland of Scandinavië. Het 
romantische nationalisme was dan wel gericht op de uniciteit van een 
bepaald land of regio, maar overal in Europa wierpen intellectuelen van vaak 
burgerlijke komaf zich in de eerste helft van de negentiende eeuw met groot 
enthousiasme op de studie van wat met een verzamelnaam is aangeduid als 
volkscultuur, popular culture of Volkssitten. Wat zij nu precies onder 'volk' 
verstonden is vaak niet recht duidelijk, meestal werden daarmee de lagere 
strata van een samenleving of het overgrote deel van een plattelandsbevol
king aangeduid.9 Hun centrale gedachte was dat deze volkscultuur juist in de 
eigen tijd bezig was te verdwijnen door oprukkende stedelijke beschaving en 
modes én door de technologische vooruitgang. Maar waar deze geleerden 
zich in al hun speurijver in het geheel niet om bekommerden, is juist dát 
aspect van hun geleerde studies die de hedendaagse historicus mateloos 
boeit: namelijk het geconstrueerde, zeg maar gerust het gekunstelde karakter 
van hun beschrijving van die volkscultuur. Na de befaamde analyse uit 1983 
van de Britse historicus Trevor-Roper van de zogeheten Highland Tradition 
van Schotland, waarin hij aantoonde dat allerlei zogeheten typische Schotse 
tradities (zoals bijvoorbeeld het dragen van de kilt) helemaal niet eeuwen- en 
eeuwenoud waren, maar in de vroege negentiende eeuw bedacht waren, 
wordt dit historisch perspectief gemunt met de term: invention of tradition.10 

Ook in Goffe Jensma's bekende studie Het rode tasje van Salverda, waarin hij 
de beeldvorming van Friesland als typisch plattelandsgewest traceert in krin
gen van negentiende-eeuwse Friese intellectuelen, staat dit perspectief van 
invention of tradition centraal.11 Die intellectuelen speculeerden driftig over 
oudheid en oorsprong van bepaalde woorden of gezegden, over rechtsregels 
en andere gebruiken, over geloofsvoorstellingen en rituelen, over sagen en 
legenden. 

Juist in het werk van de meest invloedrijke geleerde in het Friesland van 
het midden van de negentiende eeuw, Joast Hiddes Halbertsma, is het 
romantisch nationalisme sterk aanwezig. 'De grondslag van het volkskarakter 
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der Friezen is de aangeboren zucht tot vrijheid', schreef hij in 1841 in een ver
handeling waarin hij het bestaan van het Friese volkskarakter wilde demon
streren aan de hand van brokstukken uit de geschiedenis van Friesland. Net 
als de Engelsen, zo meende Halbertsma, hebben de Friezen 'een zucht tot 
vrijheid, moed, geduld en onwrikbaarheid'. Volgens Halbertsma delen de 
Friezen - let wel alle Friezen - bepaalde aangeboren eigenschappen, die nog 
in de meest pure vorm onder het gewone volk te vinden zouden zijn. De over
eenkomsten tussen Friezen, dus ook tussen hogere en lagere strata, hebben 
in deze visie geheel de overhand op de verschillen. Nou ja altijd, want Hal
bertsma beweerde ook unverfroren: 'De Fries die niet dicht bij het water 
woont, is min of meer ontaard'. Je zult dus maar uit Surhuisterveen komen... 
En even opvallend blijft zijn volgende constatering: 'De Fries is niet vrolijk 
van aard'.12 Het is overigens geenszins de bedoeling hier Halbertsma te ridicu
liseren door uitspraken van hem te citeren waarvan de inhoud ons één-en-
twintigste-eeuwers als tamelijk onzinnig voorkomt.13 Mijn bedoeling is te 
laten zien welk een intellectueel klimaat er rond het midden van de negen
tiende eeuw in het Fries Genootschap bestond, en hoezeer de volkscultuur 
toen model stond voor en uitdrukking was van de Friese identiteit. Al was dan 
in 1844 het Frysk Selskip opgericht, dat zich meer dan het Genootschap richt
te op het behoud en het gebruik van de Friese taal, de heren van het Genoot
schap waren en bleven voorlopig als collectief een belangrijke producent van 
Friese identiteit. 

Musealisering van Friese (volks) cultuur 

Beschouwde Halbertsma zichzelf niet zozeer als een Genootschapsman, zijn 
invloed binnen Genootschapskringen was desalniettemin groot. Hij zou zelfs 
nog erelid van het Genootschap worden. Gedurende zijn bewogen leven 
leverde Halbertsma voortreffelijk werk op het terrein van de studie van de 
Friese taal en was hij (samen met de Leeuwarder archivaris Wopke Eekhoff) 
de inspirator van de musealisering van de Friese volkscultuur, die vooral in de 
tweede helft van de negentiende eeuw zou gaan plaatsvinden. Ook bij die 
musealisering valt weer iets bijzonders op: gebruiken en voorwerpen (zeg de 
Hindeloper kleding en meubelen) werden uit hun lokale, historische context 
gelicht en vervolgens tot uitingsvorm van een bovenlokale, regionale (zo niet 
nationale) Friese identiteit bestempeld.14 

Nog in de periode, dat het romantisch nationalisme een fors stempel zette 
op de geschiedvorsing binnen het Genootschap, trad een generatie van jon
gere onderzoekers aan die een meer professionele geschiedschrijving voor
stond. Zij lieten zich in hun werk leiden door criteria als betrouwbaarheid van 
documenten, bronnenkritiek, heldere argumentatie en kennis van hulpwe
tenschappen. Vielen de fantasten met een uitgesproken mythische visie op 
het Friese verleden in de echte hoogtijdagen van het romantisch nationalis-
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De afgraving van de terp te Menaldum in juni 1877. Waterverftekening door Albert Martin 

(Fries Museum, Leeuwarden) 

me niet uit de toon, in de jaren zestig van de negentiende eeuw begon de 
jonge garde met een soort tegenoffensief, zoals ook bleek bij de splijtende 
debatten over het beruchte Oera Linda Boek, waarin zogenaamd de oudste 
Friese geschiedenis was opgetekend.15 

Met de opening van het Fries Museum in 1881 begon voor het Genoot
schap een nieuwe fase. Tot dan toe had het Genootschap zich zelf gezien als 
centrum van de wetenschapsbeoefening in Friesland. In feite oefende het die 
functie slechts in eigen beperkte kringen uit, ondanks het appel van Halberts-
ma en zijn medestanders om het Friese erfgoed, de Friese cultuur en de Frie
se taal voor het gehele Friese volk te behouden. Eigenlijk lag die oproep bui
ten het bereik van de wetenschap zelf - het was een morele en mobiliserende 
boodschap in de trant van 'laten wij Friezen blijven wie we waren en zijn'. Ten 
diepste ging het Halbertsma en de zijnen om wat we in onze tijd 'cultuurpoli
tiek' zijn gaan noemen. Veelbetekenend is in dit verband dat Halbertsma zijn 
eigen verzameling van Friese volkskundige oudheden vermaakte aan de pro
vincie, die haar later onderbracht in het Fries Museum. Het is maar de vraag 
of de heren bestuurders van het Fries Genootschap, die de leiding hadden 
over hun pas geopende Fries Museum, geheel in deze trant van cultuurpoli
tiek dachten. Vermoedelijk niet. Zeker, zij wilden met het Fries Museum een 
groter publiek bereiken, maar de musealisering van de Friese oudheden en 
cultuur diende vooraleerst goed wetenschappelijk te zijn gefundeerd. In de 
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presentatie van de objecten richtten de 'hearen fan geleardens' zich in eerste 
instantie op de geleerde toeschouwer en pas in tweede instantie op andere 
geïntesseerden. Wat hun band met de Friese overheid betreft, is wellicht de 
nu volgende geschiedenis uit de zomer van 1897 heel illustratief. 

Haadrolspylder yn dit ferhaal is de tige Frysksinnige liberaal Jacobus van 
Loon Jsn., in notarissoan út Sint Anne en sels eigener fan in stienfabryk. Yn 
1844 hearde er ta it trijemanskip dat it Frysk Selskip oprjochte, dêr't er krap-
oan 35 jier foarsitter fan wêze soe en dêr't er yn 1896 earefoarsitter fan waard. 
Van Loon wie ek lid fan it Genoatskip en hie yn 1868 as deputearre mei 
ynmoed de beneaming fan de autodidakt Gerben Colmjon ta argivaris-biblio-
tekaris fan Fryslân ferdigene foar it Genoatskipsbestjoer oer, dat Colmjon net 
geleard én net deftich genôch achte foar dat wurk. Van Loon soe mar leafst 
fjirtich jier deputearre bliuwe. Earst doe't er tachtich wie, betanke er foar dat 
amt. As deputearre gyngen de wettersteatssaken him tige oan it hert.16 Yn syn 
Ljouwerter jeugdoantinkens ferhellet de lettere heechlearaar Hendrik Burger, 
dy't mei in soan fan Van Loon befreone wie, hoe't er de deputearre, as dy by 
harren oan hûs kaam, steefêst begroete mei: 'Dach, meneer van Loon, hoe 
gaat 't met de seedieken en met mefrou?'17 

No wie it yn july 1897 sa, dat yn Ljouwert in grut kongres plak fûn fan de 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde. Nei't it kongres op sneonte-
middei dien wie, kaam in ploech fan de hearen dokters mei it plan om in besi-
te oan it Fries Museum te bringen. Doe't de ploech dêr oankaam, die bliken 
dat it museum ûnderwilens al ticht wie. Ek al waard hurd en hieltyd mar wer 
skille, it joech neat. De doar bleau sletten foar de learde hearen. len yn it sels
kip koe Van Loon en besletten waard om him op te heljen. Faaks koe fia him 
de tagong ta it museum regele wurde. Van Loon liet dêrnei by de bestjoersle-
den fan it museum freegje wa't fan harren in kaai hie. Dat smiet neat op en om 
dy reden waard in smid helle om it slot iepen te brekken. Wylst de man dêrmei 
oan de gong wie, wie it ien fan de medisy ûnderwilens slagge om it finster fan 
de bestjoerskeamer iepen te skowen, troch it sa ûntstiene gat te krûpen, de 
foardoar te iepenjen en de hearen deryn te litten. Dizze stoarje stiet te lézen 
yn it brief, dat Van Loon neitiid fan it Bestjoer fan it Frysk Genoatskip krige. 
Letterlik stiet der: 'Dit alles is geschied, gelijk wij tot onze groote verbazing 
vernamen in Uwe tegenwoordigheid, en wij mogen zeggen, onder Uwe lei
ding, althans met Uw goedvinden. Hoewel wij gaarne erkennen overtuigd te 
zijn dat door U met de beste bedoeling is gehandeld, zijn wij van meening dat 
zulk een overdreven uiting van belangstelling meer schade dan voordeel doet 
aan de goede zaak. Wij nemen bij deze de vrijheid beleefd den wensch uit te 
spreken dat de instelling aan onze zorg toevertrouwd voortdurend vele blij
ken van belangstelling moge ondervinden van U en andere mannen van 
gezag en invloed.'18 It is en bliuwt in moai ferhaal: in deputearre, dy't ynbrekt 
yn de skatkeamer fan de Fryske Kuituur! 
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Archeologische vondsten, zoals deze uit een terp bij Marssum, maakten een belangrijk deel uit 

van de collectie van het Fries Museum. Foto KI. Uilkema 

Identiteit bepaald door museaal beleid 

Tot de verzelfstandiging van het Fries Museum in 1970, toen de provinciale 
overheid volledig voor de kosten van het museum ging opdraaien, werd de 
identiteit van het Genootschap sterk medebepaald door zijn museale beleid. 
Onder de elkaar opvolgende directeuren bleef het uitgangspunt daarbij om 
een historisch en kunsthistorisch verantwoorde presentatie van de Friese cul
tuurgeschiedenis te verzorgen. Omstreeks 1900 was het Fries Museum met 
zijn rijke en gevarieerde collectie - van archeologische terpvondsten tot en 
met oude en eigentijdse schilder- en prentkunst, van zilversmeedkunst tot en 
met klederdracht - het belangrijkste regionale museum in Nederland. Ook 
toen al was er het debat of met name de hedendaagse schilderkunst wel in het 
Fries Museum thuishoorde. De Selskip-voorman Waling Dykstra vond bij
voorbeeld van niet, een generatie later vonden de radicale Fries-nationale 
Jongfriezen daarentegen dat het museum te weinig eigentijdse Friese kunst 
toonde. 

In ons Jubileumboek laat Goffe Jensma in zijn essay over de geschiedenis 
van het Genootschap overtuigend zien, hoe mr. P.C.J.A. Boeles, die conserva
tor en bibliothecaris van het Genootschap was, er decennia lang in slaagde de 
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studie van de Friese geschiedenis, en in aansluiting daarop de museale pre
sentatie van dit verleden in het Fries Museum, aan zijn eigen streng weten
schappelijke inzichten en normen te binden. Pas nadat Wassenbergh in de 
jaren dertig van de vorige eeuw als museumdirecteur was aangesteld, kon er 
een begin worden gemaakt met een veel publieksvriendelijker beleid, dat 
eigenlijk eerst in de jaren vijftig en zestig goed zichtbaar werd. Wilde Boeles, 
die de kunstgeschiedenis graag overliet aan mede-conservator Nanne Otte-
ma, met zijn archeologische inbreng in het Fries Museum liefst de in zijn 
ogen laatste resten romantisch nationalisme in het Genootschap opruimen, 
bij Wassenbergh stond een verdere uitbreiding van het bezit aan Friese cul
tuurschatten, en met name dan Friese schilderkunst, voorop. 

Volgens Wassenbergh zelf was het bijzondere van het Fries Museum dat 
het louter uit Friesland afkomstige kunst- en cultuurschatten bevatte. Uit zijn 
voorliefde voor de schilderkunst van de zeventiende eeuw ligt, als ik me niet 
vergis, toch ook een soort cultureel nationalisme opgesloten, dat niet los kan 
worden gezien van wat voortdurend een centrale factor was in het in de 
negentiende eeuw ontstane Nederlandse cultureel nationalisme. Namelijk de 
opvatting om juist ook de door buitenlanders zo gewaardeerde Hollandse 
schilderkunst van de zeventiende eeuw te verbinden met de Nederlandse 
identiteit. Eigenlijk gaat het dus hier om 'Hollandse' cultuur, die door de 
negentiende-eeuwers tot nationale identiteit werd gepromoveerd. Ook Was
senbergh beschouwde de zeventiende eeuw als de glansperiode in de Friese 
cultuur- en kunstgeschiedenis. Friesland geleek daarin op Holland. Nog 
opvallender in Wassenberghs opvattingen over de schilderkunst in Friesland 
is echter zijn typering van de laat-zestiende en de vroeg-zeventiende-eeuwse 
Friese portretkunst als 'agrarische portretkunst'. Daarmee bedoelde hij niet, 
dat er op het Friese platteland driftig werd geschilderd, maar dat de Friese 
opdrachtgever - en dat was toen steevast een edelman of rijke burger - zich 
met een vrij onbeholpen portret van zogeheten inheemse schilders tevreden 
stelde, omdat zowel de opdrachtgever als de kunstenaar zich op grote afstand 
bevonden van de echte, stedelijke cultuurcentra. Of om Wassenbergh zelf aan 
te halen in een publicatie uit 1948: 'Bij de stedeling slijt het agrarisch instinct 
af, in de boer herkennen wij nog de eigenschappen van de primitieve mens 
en hiertoe brengen wij de eigenschappen van het agrarisch portret terug. 
Men zou het misschien met de naam Germaanse volkskunst kunnen betite
len.'19 

Het beeld dat de kunsthistoricus Wassenbergh hier neerzet van Friese cul
tuur als product van een statische, homogene boerencultuur is echter zeer 
misleidend. Eigenlijk is het een ronduit foutief beeld, zoals blijkt uit later 
onderzoek van economisch historici die juist op basis van omvattend bron
nenonderzoek het Friesland van rond 1600 karakteriseren als een dynami
sche samenleving met een voor die tijd al heel gedifferentieerde beroepsbe
volking, juist ook ten plattelande. Wat aan dit voorbeeld opvalt, is hoe 
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krachtig en indringend het rond het midden van de negentiende eeuw 
geconstrueerde beeld van een innige samenhang tussen boerencultuur, 
volkskunst en Friese identiteit ook een eeuw later nog gekoesterd werd door 
een gezaghebbende kunsthistoricus, die overigens net als de eerder genoem
de Halbertsma grote verdiensten heeft gehad voor de musealisering van de 
Friese cultuur.20 

Het Genootschap en de Friese cultuur 

Juist in de afgelopen jaren is in de Nederlandse media en politiek het debat op 
gang gekomen over de kracht en de waarde van een zogeheten collectieve, 
nationale identiteit. Bestaat er zoiets als een typisch Nederlandse cultuur, en 
zo ja, moet die niet versterkt worden vanwege de op gang gebrachte eenwor
ding van Europa, of vanwege de komst van een grote stroom van immigran
ten naar Nederland of misschien vanwege de doorgaande veramerikanisering 
en commercialisering van onze cultuur? En juist vanwege het onder druk 
komen staan van nationale verbanden en identiteiten door omvattende pro
cessen als globalisering en mondialisering zouden mensen meer waarde 
gaan hechten aan, zoals dat heet, hun mots en aan hun directe leefomgeving. 
In dat geval zouden juist de regionale identiteiten aan kracht kunnen winnen. 
Deze debatten worden in vele West-Europese landen gevoerd. Daaraan doen 
zowel politici als intellectuelen mee. 

Het antwoord op de vraag waarom we als Fries Genootschap juist bij de 
jubileumviering een symposium organiseerden over het actuele thema van 
nationale, regionale en supranationale identiteiten is hiervoor eigenlijk al 
gegeven. Het Genootschap is juist ontstaan in een tijdvak van de Europese 
geschiedenis waarin, met de opkomst van de natie-staat Nederland, mensen 
zich op een veel grotere schaal gingen identificeren met anderen. En dat, ter
wijl de intellectuele elite in Friesland nagenoeg tegelijkertijd bezig was nog 
een eigen collectieve, regionale Friese identiteit te ontwikkelen. 

Nieuw was, dat die identificatie met Nederland niet langer meer berustte 
op verwantschap of nabijheid (in dorp of stad), maar plaatsvond op basis van 
een meer omvattend verband, namelijk dat van de natie. Het is de historicus 
Benedict Anderson die voor deze vorm van identificatie met een natie-staat 
een aanduiding heeft bedacht die in vele opzichten, althans voor mij, een 
geweldige eye opener is geweest: de imagined community (te vertalen als de 
'verbeelde gemeenschap').21 Volgens Anderson komt het erop neer, dat de 
leden van een natie zich inbeelden dat ze met elkaar een gemeenschap vor
men, ook al kennen ze maar een klein deel van hun landgenoten. Ze verbeel
den zich dat ze in alle opzichten hetzelfde zijn, dat ze allen tezamen duidelijk 
verschillen van andere volkeren of naties en - niet in de laatste plaats - dat ze 
een gemeenschappelijk verleden hebben. Maar belangrijk is nu, dat behalve 
de natie in de loop van de negentiende en twintigste eeuw er ook nog andere 
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objecten van identificatie zijn gekomen. Daarbij kan men bijvoorbeeld den
ken aan zaken als klasse, religie en etniciteit. En juist de aanwezigheid van 
deze andere mogelijkheden tot identificatie maakt het eigenlijk onmogelijk te 
blijven spreken over identiteit in het enkelvoud: de Nederlandse identiteit, de 
Friese identiteit, de Europese identiteit. Voortdurend heeft iemand immers te 
maken hebben met een veelheid, een meervoud aan identiteiten. Ook de 
betrokkenheid bij én identificatie met de ogenschijnlijk minder geconstru
eerde verbanden van familie en verwantschap, van buren en vrienden, bepa
len namelijk het leven van mensen anno 2002. 

Bijzonder belangrijk is hier ook de vraag: uit welke positie kijkt en beleeft 
men zo'n meer omvattend verband als 'natie' of 'regio'? Laten we voor het 
gemak maar even de provincie Fryslân als voorbeeld nemen. Wie daar buiten 
staat, voelt vooral het mechaniek van de uitsluiting, maar zij die, vanwege wat 
voor motivatie dan ook, in het identificatie-verband Fryslân zijn opgenomen, 
ervaren eenheid boven verdeeldheid. Die eenheid wordt sterk bevorderd door 
een culturele code, die geënt is op nabijheid of verwantschap. In Friesland zit 
die code ongeveer zo in elkaar: 'Fan wa binne Jo ien?' - 'Wêr komme Jo wei?' -
'En kenne Jo dy-en-dy wol?' Juist de taal kan dan als onderscheidingsteken bij 
uitstek fungeren. Kan, maar het hoeft niet. Want gelijk een individu in onze 
wereld zich met vele verschillende zaken en verbanden kan identificeren, zo 
hebben we allemaal vanwege onze toegenomen mobiliteit, reislust en 
nieuwsgierigheid te maken met meertaligheid. Er bestaan ook geen homoge
ne, geheel op zichzelf staande culturen of naties meer, zo ze ooit hebben 
bestaan. Want we staan allemaal onder de invloed van een veelvoud van cul-
tuurinvloeden, ook in Friesland. Waar het op aankomt, is om met al die 
invloeden creatief en niet defensief om te gaan. 

Wat moet het Fries Genootschap, dat zich - zoals de nieuwe naam aan
geeft - vooral richt op Geschiedenis en Cultuur van Friesland, met zulke 
inzichten omtrent identiteiten in het algemeen en de Friese identiteit in het 
bijzonder? Vooreerst: 'Niet in de war raken', om de toverformule van de voor
zitter van Frieslands bekendste, multi-culturele voetbalclub even te lenen. 
Dat geldt eveneens voor de volgende ontboezeming van Nederlands meest 
gelezen socioloog, Abram de Swaan, op-en-top Amsterdammer (laat ik dat er 
toch maar even bij zeggen): 'Dorps en kleinsteeds willen de mensen leven. 
Tenminste dat beweren ze. Gelukkig menen ze er niets van. In feite vergapen 
ze zich aan tv-series vervaardigd in een wereldworstfabriek en vermeien ze 
zich met muziek die voor alle continenten per maat wordt gefabriceerd. 
Wereldburgers zijn ze al, maar dorpelingen willen ze blijven. Natuurlijk hoe 
meer het eigene verloren gaat, des te meer wordt het betreurd: het dorpseige
ne, het streekeigene, het volkseigene. Iedereen is allang vergeten wat dat was 
en gelooft eerlijk dat er iets aan gemist wordt. De meeste mensen die klein
schalig en fijnmazig in de dorpsknel zitten, weten niet hoe gauw ze er van los 
moeten komen.'22 De socioloog De Swaan, dat mag duidelijk zijn, staat in de 
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traditie van de Verlichting; hij is een universalist, een pleitbezorger voor een 
kosmopolitische instelling. Of zoals hijzelf het nog eens benadrukt: 'Er 
bestaat al lang geen regionale cultuur meer in Nederland. In het wereldwijde 
cultuurcircuit is Nederland een station en is de functie en zin van de Neder
landse taal dat je er de wereld mee in en uit kunt stappen.'23 

Niet in de war raken dus. Deze sociologische waarheid van Bram de 
Swaan heeft een schel geluid. Maar, gezien het stijgend ledental en de grote 
belangstelling bij ons jubileum, is het Fries Genootschap nog altijd een 
springlevende culturele vereniging en is er kennelijk in Friesland in brede 
kring behoefte aan kennis over het eigen verleden. Het Genootschap mag dan 
na de Tweede Wereldoorlog delen van zijn rijke historisch bezit - boeken, 
handschriften en museale objecten - hebben afgestaan aan andere culturele 
instellingen, die door de provinciale overheid werden en worden gefinan
cierd, dat betekent geenszins dat het niet nu en in de naaste toekomst een 
belangrijke rol kan spelen binnen de culturele sector in de provincie. In feite 
doet ze dat al op eigen en ongebonden wijze. De oprichting van het kwartaal
blad Fryslân in 1996 leverde het Genootschap enkele honderden nieuwe 
leden op. Waarom? Omdat er behoefte was aan een populair-wetenschappe
lijk blad met gevarieerde informatie over een scala van culturele onderwer
pen. En met de enkele jaren geleden ingezette vernieuwing van het aloude 
jaarboek De Vrije Fries is een koers ingeslagen, die moet leiden naar een bete
re aansluiting op de wetenschapsbeoefening over Friesland, zoals die vooral 
ook buiten dit gewest wordt beoefend. Het eerste grote resultaat is er al: het 
jubileumboek over onze eigen geschiedenis. 

Waar mogelijk, wil het Genootschap samenwerken met andere instellingen 
en organisaties in de provincie om de vakkennis over de Friese geschiedenis 
in de meest ruime zin van het woord (van het landschap tot en met de beel
dende kunst) voor een breed publiek toegankelijk te maken. Samenwerken, 
maar wel met behoud van en reflectie op - om het woord nog maar eens te 
gebruiken - eigen identiteit. In dit verband komt dat neer op het voorop blij
ven stellen in al onze activiteiten van een kritische, wetenschappelijke hou
ding, juist ook bij de studie van regionale geschiedenis of bij de verbeelding 
van geschiedenis en cultuurgeschiedenis in Friese musea. De interesse voor 
de geschiedenis van eigen land en streek, voor historische biografieën, voor 
verhalende geschiedschrijving is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het 
kan haast niet anders of die groeiende interesse heeft te maken met de com
plexiteit van de wereld waarin we nu leven. Daarbij dreigt vanzelfsprekend 
het gevaar van de verheerlijking van dat eigen verleden, die in onze tijd vaak 
het karakter heeft gekregen van nostalgie, zowel in geschrifte als in de andere 
media.24 Toch is het maar de vraag of het Genootschap ontwikkelingen als de 
'verpretparking' van de geschiedenis of het als een experience aanbieden van 
het verleden moet toejuichen, laat staan stimuleren. 
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Met ingang van volgend jaar wil het Genootschap in ieder geval meer gaan 
optreden als platform voor historische en culturele debatten en symposia. 
Het onderwerp voor een eerste symposium heeft zich al aangediend: de posi
tie en presentatie van geschiedenis en cultuurgeschiedenis binnen provincia
le en grootstedelijke musea in Nederland - een juist ook voor Friesland bij
zonder relevant en actueel thema. Heeft men in het Groninger Museum 
bewust de presentatie van de eigen geschiedenis ondergeschikt gemaakt aan 
die van de beeldende kunst, het is bepaald niet gezegd dat die visie ook in 
Friesland navolging moet krijgen. Waar in Friesland behoefte aan is, mede 
gezien ook de stroom van nieuwkomers in ons gewest, is een museum waarin 
niet zozeer 'het grote verhaal' over de Friese geschiedenis centraal staat, want 
de Friese geschiedenis bestaat niet, maar een museum waarin een samenstel 
van verhalen wordt gepresenteerd over de rijke en gevarieerde geschiedenis 
van Friesland. Echte keuzes voor bepaalde thema's lijken daarbij onvermijde
lijk. En die presentatie moet dan op een eigentijdse, aanschouwelijke, wel
doordachte manier gebeuren - een geschiedenis trouwens waarin ook die van 
de kunst en cultuur in Friesland, in verleden en heden, een voorname plaats 
dient in te nemen. Voor de realisering van (en een blijvende belangstelling 
voor) zo'n soort Fries Museum zullen zeker ook de daartoe noodzakelijke 
onderzoek- en documentatietaken veel meer aandacht moeten krijgen dan 
nu het geval is. In dat opzicht lijkt er het afgelopen decennium een aanzienlij
ke achterstand te zijn opgelopen. 

Een zodanige, kwalitatief hoogstaande musealisering van Frieslands 
geschiedenis - dat wil zeggen creatieve presentaties gekoppeld aan recente 
wetenschappelijk inzichten - is een belangrijke uitdaging voor de cultuursec
tor in Friesland in de een-en-twintigste eeuw. Het oppakken van zo'n uitda
ging door nieuwe generaties zou uitstekend passen in een van de beste tradi
ties die het Genootschap ook vandaag de dag nog in ruime mate bezit en in de 
toekomst moet blijven uitdragen: een zorgvuldig omgaan met het eigen cul
tureel erfgoed. Zorgvuldig, maar ook wetenschappelijk in de beste zin van het 
woord. Dat laatste impliceert tevens een open oog voor wat er in de wereld 
buiten Fryslân gepresteerd is en er zich thans afspeelt. 

(Rede uitgesproken bij het Jubileumfeest van het Fries Genootschap in Schouwburg De 
Harmonie te Leeuwarden, op 20 september 2002) 

^=5^ 
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Twa doarpen en har tsjerke yn 'e njoggentjinde ieu 
Hoe't de Ofskieding yn Ljussens oanhang krige en 
yn Moarre net 

DOUWE KOOISTRA 

Ynlieding 

Op 2 novimber 1851 waard yn Dongeradiel, yn de hast tsjin elkoar oan lizzen-
de doarpen Moarre en Ljussens in 'Christelijk Afgescheiden gemeente' stifte. 
Dat wie net nij yn dy tiid. Soks barde al sûnt 1834, it jier dat yn Grinslân de 
Ofskieding begûn wie.1 Fan âlds bestie der yn beide doarpen ien herfoarme 
tsjerke mei ien dûmny, ien tsjerkeried, mar mei twa tsjerkegebouwen, twa 
diakonij-administraasjes en twa tsjerkfâdijen. Ek sa'n kombinaasjegemeente 
kaam folie faker foar. Yn de jierren nei 1851, nei it stiftsjen fan de ôfskieden 
gemeente gong lykwols fan de minsken út Ljussens in grut part oer nei de 
tsjerke fan de Ofskieding en fan de Moarsters hast net ien. En dat wie opmerklik. 

Dit ferskil yn religieus kiezen binnen ien herfoarme gemeente ropt ferskil-
lende fragen op. Yn it earste plak nei wat der him ôfspile hat yn beide doar
pen. Hoe binne minsken der ta kommen har los te meitsjen fan de besteande 
tsjerke - benammen yn it iene doarp - en wat kin oare minsken tsjinhâlden 
hawwe om itselde te dwaan - benammen yn it oare doarp? En wa wiene de 
minsken dy't mei de Ofskieding mei gongen - of krekt net - en wat wie har 
maatskiplike posysje en hoe wiene de omstannichheden yn beide doarpen? 

Ek is der de fraach nei de metoade fan ûndersyk. It liket mei doarpen dêr't 
de minsken har sa tsjinsteld gedrage net ferstannich út te gean fan in algemie-
ne ferklearjende teory. It ferskillend kiezen jout de yndruk dat yn Moarre en 
Ljussens pleatslike omstannichheden sterk meispilen. Dêrom is as metoade 
om mear te witten te kommen oer tsjerklike ûntjouwings keazen foar in lokaal 
ûndersyk, mei dêryn safolle mooglik aspekten fan it libben yn de doarpen. 

Opset 

By it fêststellen fan it tiidsbestek en de aspekten fan it ûndersyk nei wat der him 
yn Moarre en Ljussen ôfspile, hawwe trije opmerkings út resinte literatuer in rol 
spile. G.J. Schutte stelde yn 1986 yn in oersjoch fan it doe krekt publisearre 
(jubileum)ûndersyk nei 150 jier Ofskieding dat de foarskiednis dêrfan hast 
gjin omtinken krigen hie en dat ek de ûntjouwings yn de Herfoarme tsjerke 
buten it ûndersyk bleaun wiene.2 Yn it twadde plak wiist Peter van Rooden op 
de eigen ûntjouwing fan de Ofskieding. Hy warskôget derfoar dy tsjerklike strea-
ming te besjen út it perspektyf wei fan de Doléânsje, in úttocht út de herfoar
me tsjerke yn de jierren 1880 en 1890, dy't ek in rol spylje soe yn it ûntstean 

DE V R I J Ï T R I I S 8 3 ( 2 0 0 3 ) 1 3 1 - 1 7 8 



132 DOUWH KOOISTRA 

De doarpsgebieten fan Moarre en Ljussens. Boarne: Provinsje Fryslân, ôfd. Kartografy 

fan de ferpyldering yn Nederlân.3 Yn it tredde plak skriuwt J.C.H. Blom oer de 
rol fan religy yn de njoggentjinde ieu: 'De rol en betekenis van kerk en religie zijn 
vaak en lang vooral als een afgeleide beschouwd van sociaal-economische 
verhoudingen of van manipulatie van elites in pogingen de samenleving in 
hun greep te krijgen; als een kwestie van geld en macht dus. Maar uit de lokale 
studies blijkt hoe gemakkelijk, en deels spontaan, grote groepen bereid waren 
zich in te zetten voor religieuze zaken.'4 

De opset fan dit ûndersyk hàldt rekkening mei dizze opmerkings en is as 
folget útwurke. It begjint yn de jierren om 1800 hinne. De herfoarme tsjerke 
makke doe in feroaringsproses troch. Der wie in formele skieding tusken 
tsjerke en steat kommen, mar de steat bliuw bestjoerlik en finansjeel sterk by 
de tsjerke belutsen. De ein fan it ûndersyk fait yn de jierren tachtich fan de 
njoggentjinde ieu. Dêrnei ferlieten mei de Doleânsje grutte tallen minsken -
ek en benammen yn Dongeradiel - de herfoarme tsjerke en krigen de measte 
doarpen njonken de herfoarme ek in grifformearde tsjerke. 

It ûndersyk rjochtet him op it funksjonearjen yn Moarre-Ljussens fan 
dizze herfoarme 'oerheidstsjerke', it ûntstean fan de ôfskieden gemeente yn 
1851 en de ûntjouwing fan de gemeente de earste jierren dêrnei. Ek de ekono-
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De doarpen Moarre en Ljussens op de kaart fan Eekhoff 
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myske en sosjale omstannichheden en ferhâldings yn beide doarpen wurde 
ûndersocht. Oan ien aspekt wurdt gjin oandacht skonken, nammentlik de 
relaasje fan de Ofskieding en de al folie langer besteande piëtistyske strea-
ming yn de herfoarme tsjerke. Dy hat ek yn Fryslân en de Dongeradielen 
bestien, mar der binne te min gegevens oer om dúdlike relaasjes mei de Of
skieding oanjaan te kinnen.5 

Foar it ferhaal fan wat der yn de tsjerken barde, wiene benammen de tsjer-
keriedsnotulen boarne. Boppedat binne gegevens sammele oer yndividuele 
persoanen. Dy hiene te krijen mei har persoanlike (boargerlike) situaasje, har 
wolstân en har oansjen. Dit sammeljen levere in grut tal 'listen' op, as bygelyks 
dy fan de 'ynwenners fan Ljussens yn 1839' of fan de 'belidende lidmaten fan 
de herfoarme tsjerke yn Moarre'. Dizze listen wurde brûkt yn it ferhaal oer 
beide tsjerken, bygelyks om't it wenplak fan de ôfskieden lidmaten dêr yn te 
fînen is en as de wolstân en it oansjen fan de lidmaten oan 'e oarder komt. Mei 
help fan dizze listen kin ek in rekonstruksje makke wurde fan doarpen op it 
stik fan de gearstallings fan de húshâldings, de beropstruktuer, it arbeidsoan-
bod en it grûnbesit. De listen mei lidmaten, earmfâlden, riedsleden en tsjer-
keriedsleden folje de rekonstruksje oan mei de sosjale posysjes fan tal fan 
minsken en groepen yn de doarpen. 

Sa spilet, hiel koart formulearre, dit ûndersyk him ôf yn it tiidrek 1800-
1880, it behannelet de herfoarme en de ôfskieden tsjerken, it beskriuwt de 
lokale kontekst fan de regio en besiket sa mear sicht te krijen op it ûntstean 
fan de ôfskieden tsjerke fan Moarre-Ljussens en de oanhing fan dy tsjerke dy't 
benammen yn Ljussens wenne. It artikel is sa oardere dat nei in ynliedingen 
ynformaasje oer de opset, as earste de herfoarme tsjerke behannele wurdt, 
dêrnei de ôfskieden tsjerke en as tredde skift komt de rekonstruksje fan de 
doarpen oan 'e oarder. 

Moarre en Ljussens binne doarpen yn it eardere Eastdongeradiel. Hja 
hearre by in rige (terp) doarpen tusken Dokkum nei Paesens. Ljussens leit op 
negere klaai as Moarre. In part fan it gebied fan it léste doarp leit yn de sa-
neamde 'Kolken', leechlizzend lân tusken Anjum en Ie. It doarpsgebied fan 
Ljussens giet oant it Waad ta. In part fan de Anjumer en Lioessenser polder 
fait ûnder Ljussens.6 

Moarre-Ljussens moat in nije dûmny hawwe (1810) 

Yn de maitiid fan 1810 waard de Herfoarme tsjerke fan Moarre-Ljussens 
fakant. De minsken mei stimrjocht yn tsjerke, de floreenplichtigen, krigen 
dêrom in útnoeging in te beroppen dûmny te kiezen.7 Op har gearkomste 
ûntstie lykwols ferskil fan miening. 'Wederzijds werd er tegen de wettigheid 
van vele stemmen geprotesteerd, het duurde tot in de nacht eer alle stemmen 
en protesten behoorlijk opgeteekend waren, des vond men onderling goed, 
het werk hier te staken en voor als nog niet door het optellen der stemmen, te 
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onderzoeken en te concluderen, wie de meerderheid had en beroepen was', 
fertelt de Boekzaal der geleerde wereld.6 It gong tusken D.W. Mebius, dûmny 
yn De Rottefalle, en RTh. van Kleffens, dûmny yn Nijhoarne. De klassis (Dok-
kum) moast it probleem oplosse en frege de Lândrost om stipe. Dy joech de 
tsjerkeried opdracht om Van Kleffens te beroppen, sa docht bliken út in brief 
oan de klassis.9 De tsjerkeried dielde dêryn mei dat hja mei ferantwurdlik west 
hie foar it opnimmen fan de stimmen en dat neffens har net dúdlik wurden 
wie wa't de mearderheid krigen hie. Boppedat skreau de tsjerkeried dat it be
roppen fan Van Kleffens 'volstrekt strijd met den wil van geheel onzen 
gemeente die wij de eer hebben te bestieren'. It holp de tsjerkeried net folie. 
Ut it ferslach fan de Boekzaal docht bliken dat de klassis in sitting foar de klas
sis organisearre hie mei juristen om de saken fan beide dûmnys te bepleit-
sjen. De partij fan ds. Mebius kaam lykwols net op de sitting om de stimmen 
foar Van Kleffens oan te fjochtsjen en de telling dy't doe pleats fûn, wiisde út 
dat Van Kleffens de mearderheid fan de stimmen krigen hie en dus troch de 
tsjerkeried beroppen wurde moast. Dat barde dan ek. Dêrmei wiene de proble
men fan de klassis mei de tsjerkeried fan Moarre-Ljussens noch net út de 
wrâld. De tsjerkeried hie ek in brief oan Ds van Kleffens skreaun en him ûnder 
it each brocht dat yn it formulier om dûmnys te ynstallearjen yn in gemeente 
sein waard dat de dûmny 'door de gemeente en mitsdien van Godzelve geroe
pen' wie. En foar Van Kleffens jilde it earste net, hie de tsjerkeried him 
skreaun.10 De klassis frege in kommisje in adfys te formulearjen oer de brief fan 
de tsjerkeried oan Van Kleffens.11 Ds. R Brouwer Pzn fan Blije skreau it rapport. 

Om mear sicht te krijen op de herfoarme tsjerke is it fan belang om wiid-
weidiger by de ynhâld fan dit rapport stil te stean. Brouwer wie ien fan de 
wichtichste minsken yn de herfoarme tsjerke fan dy dagen en hy sette de pro
blemen yn it ramt fan de ûntjouwings binnen de tsjerke fan dy jierren.12 In 
soad minsken fûnen yn de herfoarme tsjerke net wat hja sochten en hja gryp-
ten it beroppen fan in dûmny oan om dat dúdlik te meitsjen. It kaam geregeld 
foar stelde Brouwer yn syn rapport dat minsken brieven - al of net ûnderteke-
ne - oan beroppen dûmnys stjoerden 'in hatelijke, beledigende en bedreigen
de woorden vervat', mei it doel har fan it oannimmen fan in berop ôf te hal
den. Ek tsjerkerieden hawwe it bestien brieven te skriuwen om 'den wettig 
gekozen leeraar hun, hetzij dan waar of verdicht, ongenoegen en tegenzin der 
gemeente aan te kondigen, en denzelven met den verwaarlozing van zijnen 
dienst, met de beroving van alle genoegens, met het vooruitzigt van onaange
name en verdrietelijke kleinigheden te bedreigen'. It gefolch fan dit stokeljen 
is dat it 'juist den weg opent om de braafste, de regtschapenste en kundigste 
leeraars, welke wij weten, dat bij den onkundigen bijgeloovigen hoop, die 
meestal de voorkeur geeft aan onbeschaamd onwetenden en verachtelijke 
volksbehagers, zeldzaam naar waarde gekend en geschat worden, geheel te 
ontmoedigen en van allen kans op welverdiende bevordering te ontroven'. De 
tsjerkeried fan Moarre-Ljussens hawwe ek sa'n soarte fan brief oan Van 
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Kleffens stjoerd. Neffens Brouwer wie de ynhâld dêrfan 'in een toon van 
bedaarden ernst en gemoedelijkheid ingekleed', en 'voorgedragen in eenen 
beschaafden stijl, welk een en ander den trap van verlichting welke men bij de 
ondertekenaars, waarvan een ten minste niet schrijven kan, onderstellen 
mag, niet weinig te boven gaat'. Mar dochs, 'geheel valsch en dweepachtig zijn 
de gronden waarop de steller bouwt'. De briefskriuwers hawwe fan it 'door de 
gemeente en mitsdien van Godzelve geroepen' in 'geheel verkeerd, dwee
pachtig en in zijne gevolgen alleschadelijkst begrip'. 'Ging hunne opvatting 
door, dan zoude het bijna altoos in de magt van den eenen of anderen behen-
digen lasteraar staan, om door boosaardige uitstrooijzels ten nadeele van 
eenen beroepen Predikant, die bij den ligtgelovigen hoop maar al te gretig 
aangenomen worden, elke beroeping ongoddelijk, en de aanneming van 
dezelve tot eene snoode daad te maken'. De kommisje advisearret de klassis 
dan ek om it beroppen syn beslach krije te litten en dêrnei de âlderlingen en 
diakens dy't de brief tekene hawwe13 by de klassis te ûntbieden. 'En', sa giet it 
advys fierder, 'dezelve bij monde van den praeses ernstig en nadrukkelijk 
(onder het oog te brengen) het verkeerde, schadelijke en ongeoorloofde van 
zoodanige démarches, hen het ongenoegen van deze vergadering daarover 
betuigende, met ernstige vermaning, om ter goedmaking van de verkeerde 
indruk zelv, door hunne handelwijze veroorzaakt, alles toe te brengen, wat 
hun post en pligt als medeopzieners der gemeente van hun vordert teneinde 
eendragt en christelijke vrede aan te kweken'. 

P. Brouwer Pzn, de skriuwer fan dit rapport oan de klassis, wie in man mei 
ûnderfining yn it bestjoer fan de tsjerke. Hy hie yn de minne earste jierren nei 
1795 doe't it bestjoer fan de provinsje wegere de kosten fan in provinsjale 
synoade te beteljen, in wichtige rol spile yn kommisjes dy't de taken fan de 
provinsjale synoade waarnamen, sa as de Kerkelijke Commissie fan 1797 oant 
1804.14 Yn dat oerlis fan de klasses hie er mei wurke oan it ferbieden fan de 
saneamde 'oefeningen' yn desimber 1802 troch it Departemintaal Bestjoer.15 

Hy skreau ek it rapport dat de basis waard fan it beslút fan de synoade fan It 
Hearrenfean fan 1804 - de earste provinsjale synoade yn de Frânske tiid - om 
it beneamingsrjocht fan dûmnys op it plattelân yn Fryslân werom te jaan oan 
de floreenpüchtigen.16 Yn syn 'Memorie tot adstructie' fan dat beslút leit 
Brouwer in relaasje tusken 'dweepachtigens' en de winsk fan gemeenteleden 
har eigen dûmny kiezen. Hy skriuwt dat yn de jierren nei 1795 doe't it derop 
like dat de oerheid it tsjerkebesit naderje soe, dat doe de 'dweepachtigen 
hoop' klear stie 'om zoodraa dit gebeurde de meeste leeraars aan de dijk te 
jaagen, en voor klein geld derzelver plaats met ongeoefende en ongeletterde 
zoogenaamde oefenaars en geestelijke marktschreeuwers te vervullen'.17 It 
patronaatsrjocht fan de floreenpüchtigen lykwols bringt 'de verkiezing van 
godsdienst-leeraars, nu ten prooij gegeeven aan den daartoe ongeschikten 
hoop, in handen van Lieden, die niet alleen meer onafhankelijk zijn, maar 
grootendeels tot den meer beschaafden en verlichten stand der maatschap-
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pije, (welke bij de beschaaving, de godsdienstige verlichting en zedelijkheid 
der gemeenten een wezenlijk belang hebben) en verzekert dus wederom, zoo 
veel mogelijk is, de heilzaamen voorrang aan Zeedelijke en Letterkundige ver
diensten/ Oant sa fier ds. P. Brouwer Pzn. 

De herfoarme tsjerke om 1810 hinne 

It belang fan dizze rapporten is, behalve dat hja de situaasje yn de Fryske 
tsjerke beskriuwe, ek dat hja de twadieling yllustrearje dy't yn de twadde helte 
fan de achttjinde ieu ûntstien wie binnen de tsjerke tusken in beskaafde en 
ûnderwizende elite en it yn de eagen fan de elite te ûnderwizen sljochtwei 
folk.18 Minsken as Brouwer seagen út dat perspektyf wei nei konflikten as yn 
Moarre-Ljussens. De motiven dy't yn dy beide doarpen spilen wurde net 
direkt dúdlik. Der binne in oantal mooglikheden. It ferset fan de tsjerkeried 
tsjin in berop op ds. Van Kfeffens kin hearre by yn breder rûnten besteande 
ûnfrede mei de ferkundige lear en it bestjoer fan de tsjerke19. Yn de klassis 
Dokkum bestie dy ûnfrede al langer. Ypeij en Dermout neame 'beroeringen' 
om it jier 1790 hinne yn Aldwâld, Westergeast en Surhústerfean.20 Minsken 
rekken fan religieuze emoasje de kontrôle oer har lichemsbewegings kwyt of 
beswymden. Dat barde bygelyks as de dûmny de namme fan Jezus neamde 
yn syn preek. 'De Predikanten bezigden daarom liever den naam van Zalig-
maaker, of Heiland; 't welk geen' meer invloed had, dan eenig ander woord'.21 

In oar teken fan ûnfrede wie it saneamde 'oefenjen': it halden fan religieu
ze byienkomsten buten de tsjerkeried om en meast ûnder lieding fan in net-
teolooch. Ek yn it gebied om Dokkum hinne wurken 'oefeners'. Oer ien fan 
har, Jan de Jong, dy't ekyn Ljouwert arbeide, makke de dûmny fan Aldwâld en 
Westergeast in wiidweidich rapport22 foar de klassis, dat it trochstjoerde nei it 
Departemintaal Bestjoer. Mei fanwege ditsoarte protesten fan tsjerklike 
ynstânsjes waard by publikaasje fan it Departemintaal bestjoer it halden fan 
oefeningen ferbean.23 Ek de yntroduksje fan in gesangboek njonken de psal
men joech problemen.24 Alderling Klaas Gerbens fan Nijewier fersette him 
tsjin de nije gesangen en waard yn 1807 oant twa kear ta dêroer op de klassis 
ûntbean. De twadde kears skreau er in brief mei de meidieling dat er net 
kaam fanwege it minne waar, yn kombinaasje mei syn jierren. Boppedat wie 
de klassis op de hichte fan syn miening fan de foarige kear dat er west hie en 
hy wie net fan ynsicht feroare. As hja dat woene koene de leden fan de klassis 
in delegaasje nei Nijewier stjoere om mei him te praten. En skriuwt er derby: 
'Zij kunnen zich versekert houden, dat zij bij mij met respect zullen ontvan
gen worden. Een pijp tabak met een kopje thee zal hun voorgeset worden, 
mitsgaders een stoel met een kussen: niettegenstaande mij toen ik voor uwe 
vergadering verscheen, geen enkele stoel beuren mogt, maar daar als een 
kwaaddoener, ja als een schelm of schurk staan moest, die, ik weet niet ver
diend had.'25 
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Der is neat oerlevere oer Van Kleffens syn preekjen of oer syn pastorale 
wurk. Teologysk heart Van Kleffens by de yn de tiid yn de herfoarme tsjerke 
dominearjende saneamde 'âld-liberale' rjochting, neffens it oersjoch fan 
Klooster.26 De lear dêrfan wurdt 'rasjonalistysk supranaturalistysk' neamd: 
'Geloven is aannemen van de door de rede getoetste en als waar geijkte leer 
en voorschriften van Jezus'.27 As pastor besocht Van Kleffens te wurkjen 
neffens de profesjonele ideeën fan syn tiid en hy oriïntearre him yn de foar dy 
tiid gongbere hânboeken dêroer.28 Wy witte dat om't nei de dea fan Van 
Kleffens syn bibleteek te keap oanbean waard.29 De káns is grut, dat Van 
Kleffens en Brouwer it op it stik fan de teology en it plak en de funksje fan de 
dûmny aardich iens wiene. 

It is lykwols ek mooglik dat de tsjerkeried en de gemeente fan Moarre-
Ljussens net folie mei in berop op Van Kleffens op hiene om't er út de streek 
kaam en dêr grut boer wie. Paulus Theodoor van Kleffens wie berne op 4 
maaie 1781 yn Nes (yn doe Westdongeradiel), dêr't syn heit dûmny wie. Yn 
1798 gong er nei Grins om teology te studearjen, yn 1803 naam de klassis 
Dokkum him tsjerklik eksamen ôf en waard er beropber. Hy troude yn 1804 
mei Jantje Idzes van Eizinga út Anjum (berne yn 1784). Nei syn houlik wenne 
er oant 1806 yn Anjum en hy naam yn dat jier in berop oan nei Nijhoarne c.a. 
Yn de jierren dat er yn Moarre-Ljussens as dûmny stie, 'werd zijn tijd, behalve 
door zijn ambstwerk, ook voor een goed deel in beslag genomen door de zorg 
voor zijn boerderijen, die hij ten getale van drie bezat en waarvan hij eenigen 
tijd zelf twee gebruikte', seit it Stamboek van het geslacht Van Kleffens.30 En by 
it opmeitsjen fan it kadaster yn 183231 stie 82 ha lân op Van Kleffens syn 
namme.32 Ek de famylje fan syn frou hie lân: yn 1832 besieten de bern fan Ids 
van Eizinga 111 ha yn de kadastrale gemeente Anjum. 

Wat de oarsaak ek west nat, tige wolkom wie Van Kleffens net yn syn nije 
gemeente. Sels de tsjerkfâden - krekt as dûmny keazen troch de floreenplich-
tigen - lieten de nije dûmny fernimme dat hja net ynnommen wiene mei syn 
kommen: hja wegeren him de wenstige ferhúskosten te beteljen. Yn in brief 
skreaunen hja it net goed te finen in 'oud gebruik als eene wet aan te merken 
en ingevolge daardoor tot de restitutie voornoemd verplicht te zijn'. Van 
Kleffens moast krekt as yn it beroppingskonflikt help freegje oan de prefekt 
fan it Departemint Fryslân.33 It notuleboek fan de tsjerkeried fertelt net oft dat 
fertuten die. 

De jierren fan Van Kleffens: 1811-1840 

Yn it earste jier fan syn wurk yn Moarre-Ljussens makke Van Kleffens in list op 
fan lidmaten yn beide doarpen en sette dy yn de lidmateboeken. Yn Moarre 
wennen 24 lidmaten, yn Ljussens 23. Neffens in opjefte út 1815 hie Moarre yn 
dat jier 321 ynwenners en Ljussens 281, dy't allegearre ta de herfoarme tsjerke 
rekkene waarden.34 By it begjin fan de perioade Van Kleffens wie fan de Moar-
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sters 7,7% lidmaat en fan de Ljussemers 8,5% en mei dy persintaazjes hearde 
de tsjerke ta de gemeenten mei de leechste tallen belidende lidmaten yn 
Fryslân.35 De lidmaten yn Moarre wiene yn 1811 troch elkoar 51,8 jier âld, yn 
Ljussens 58,0 jier.36 Ek is sjoen nei de wolstân fan de lidmaten. It die bliken dat 
de lidmaten yn Moarre mear as 200 ha grûn yn besit hiene en dy yn Ljussens 
in lytse 30 ha.37 

Yn dizze beide doarpen moast Van Kleffens oan it wurk mei de missy fan 
de herfoarme tsjerke fan dy dagen, rjochte op godstsjinst en edukaasje en de 
leafde foar it (protestantske) heitelân. De tsjerkeriedsferslaggen dy't benam-
men besjoen binne op it stik fan de liturgy, de kategeze, de tucht en it diako-
naat, jouwe in aardige yllustraasje fan it krewearjen fan de lieding fan de tsjer
ke en de réaksje yn Moarre-Ljussens dêrop. De tsjerkeried krige geregeld 
sirkulêres fan de synoade, 'Het algemeen Christelijk Synode der Hervormde 
Kerk in het Koningrijk der Nederlanden', meast fia de klassis en de klassisfîsi-
taasje moast ek op it neilibjen fan de foarskriften kontrolearje. 

De synoade bemuoide him bygelyks mei de liturgy en yn réaksje dêrop 
naam de tsjerkeried in rige besluten op 30 novimber 1817:38 

1° Dat wanneer het Heilig Avondmaal te Morrha gehouden wordt onder het na het 
Heilig Avondmaal te zingen gezang ook het orgel zal bespeeld worden 
2° Dat wanneer op den tweeden dag der Christelijke feestdagen van Paasschen, 
Pinksteren en kersttijd de predikbeurt valt te Morrha, die godsdienstoeffening 
voornamelijk aan zang en toonkunst zal woren toegewijd. 

En op 2-1-1820 skreau de tsjerkeried oan de klassis39: 

1° Dat aan den wensch der sijnode, 'om in kerken, waar orgels zijn, derzelver geluid 
steeds het gezang te doen vergezellen' alhier stiptelijk voldaan wordt. 
2° Dat aan den raad der synode 'om bij bijzondere gelegenheden en bij het doen van 
korete gebeden de gansche gemeente, vrouwen zowel als mannen te verzoeken om 
staande te bidden', alhier niet voldaan wordt, deels om dat er, zooal niet altijd, dan 
ten minste doorgaans menschen in de kerk zijn wier ligchamelijke toestand hun het 
staan zooal niet onmogelijk dan ten minste hoogstbezwaarlijk maakt [...] deels ook 
omdat men vooruit ziet dat velen deze plegtigheid voor eenen Roomschen streek of 
paapsche gril zouden houden en zich diensvolgens daarvan hoogstafkeurig 
betoonen. Uit welk een en ander noodzakelijk zoude voortvloeien dat de invoering 
dezer nieuwigheid eerder ontstichting dan stichting zoude te weeg brengen.40 

Ek it kategisearjen, it fraachlearen, krige oandacht. Yn in brief fan july 1817 
beneamde de synoade kritearia foar goede learmiddels. Boeken oer de lear 
moasten njonken de 'geloofsleer' ek de 'zedenleer van het Evangelie opzette
lijk behandelen' en boeken oer de 'Bijbelsche Geschiedenissen hearden 'eene 
opleiding tot de vereering van Gods Opperbestuur over de wereld' te jaan en 
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in 'oefenschool' te bieden 'van deugd en goede zeden'.41 De synoade joech yn 
1830 boppedat opdracht om yn de simmer fraachleardersgroepen te organi-
searjen. De tsjerkeried moast de fisitatoaren fan de klassis lykwols meidiele, 
dat de belangstelling foar de fjouwer groepen net grut wie en dat dûmny de 
jongelju nei hûs stjoere mocht as der minder as trije fraachlearders opsetten 
kamen. En yn 1832 waarden de simmerkategesaasjes wer ôfskaft fanwege it 
ûntbrekken fan belangstelling.42 

Yn it tredde plak beïvere de synoade him om de lokale tsjerken te belûken 
by it Nederlânske faderlân. Yn 1820 krigen de tsjerken opdracht om 'in eene 
korte en doelmatige godsdienstoefening' omtinken te jaan oan de jierdei fan 
de kening op 24 augustus. De tsjerkeried konstatearre dat dy dei op in 
woansdei foei en beslute dat it fanwege alle wurk gaadliker wêze soe om de 
sneins dêrnei de jierdei fan de kening te betinken. Mar it jier dêrnei ûntka-
men hja der net oan yn Moarre-Ljussens: de synoade stjoerde in brief dat it 
fleren fan de jierdei fan de kening mei in tsjerketsjinst op de dei sels, ferplich-
te wie. De tsjinst waard dan ek halden 'voor den middag om negen uren'.43Yn 
1828 waard de slach by Waterloo betocht. De boargerlike gemeente organi-
searre dat en fersocht ek wer om in tsjerketsjinst op tiisdei 18 juny. De tsjerke
ried wegere ek no wer; it wie ommers ûngetiid en stelde de betinking op de 
sneins dêrnei.44 

Yn de notulen fan de tsjerkeried komme gjin problemen mear foar tusken 
dûmny en de âlderlingen en diakens. Dêr wiene der fan beiden twa fan: elk 
doarp hie in âlderling en in diaken. Har wurksumheden hiene in fêst ritme. 
Meast kaam de tsjerkeried fjouwer kear jiers byelkoar, in oantal wiken foar in 
nachtmielsfiering. Op Himelfeartsdei keazen de manslidmaten twa nije 
amtsdragers, in âlderling en in diaken. De fisitaasje fûn yn de simmer pleats, 
skriftelik oan de hân fan in fragelist of mûnling troch in delegaasje fan de klas-
sis. Dan kaam de tsjerkeried apart byelkoar en liet ek de tsjerklike admini-
straasje kontrolearje. Op de reguliere tsjerkeriedsgearkomsten kamen oan de 
oarder it ferslach fan de foarige byienkomst, stikken fan de hegere tsjerklike 
organen, de censura morum oer it halden en dragen fan de (belidende) lidma
ten en de parîicularia, de persoanlike rûnfraach. 

By de tucht gong it benammen om drankgebrûk en seksuele moraal. Yn de 
tsjerkeriedsferslaggen út al de jierren dy't Van Kleffens yn Moarre-Ljussens 
stie, komme mar inkelde tuchtgefallen foar. Der kamen fansels ek net safolle 
minsken yn de beneaming: de útoefening fan de tucht beheinde him ta de 
belidende lidmaten. It fait dêrom op, dat de protestearjende tsjerkeriedsleden 
fan 1810 ôf har bern yn ferhâlding in soad mei de tucht te meitsjen krigen. 
Nanne Pieters van Benthem, de soan fan Pytter Nannes en miskien wol de 
rykste boer fan Moarre, kaam ûnder sensuer fanwege drankmisbrûk. Dieuw-
ke Hendriks de Boer, dochter fan Hendrik Siebes, krige in bern sûnder dat hja 
troud wie. Hja wie befallen yn Hantumhuzen, by har suster, mar foei dochs 
ûnder de tucht fan de tsjerke fan Moarre om't hja har net oerskriuwe litten 
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hie.45 Sjoerd Huizenga, de skoalmaster fan Ljussens, kaam op syn âlde dei 
noch as âlderling yn de tsjerkeried, mar moast ûntslach nimme nei't er 
dûmny 'de misdaad van te vroegtijdige gemeenschap met zijne tegenwoordi
ge vrouw' beliden hie. Huizinga moast him twa kear ûnthâlde fan it sakramint 
fan it nachtmiei.46 

Ek de diakens bemuoiden har inkeld mei belidende leden. Neffens de 
algemiene rigel út de tiid fan de Republyk soargen de tsjerken foar de earmen 
fan har eigen denominaasje. Yn de rin fan de achttjinde ieu wie yn de herfoar-
me tsjerke yn Fryslân de praktyk ûntstien, dat de diakonale soarch eksklusyf 
de lidmaten fan de eigen denominaasje takaam.47Yn de Frânske tiid en ûnder 
it Keninkryk wie dy situaasje net prinsipieel feroare. De 'oare' earmen kamen 
foar rekken fan it boargerlik bestjoer.48 Sa wie it ek yn Eastdongeradiel. Yn de 
opjefte fan de befolking fan 1815 stiet, dat Moarre 321 ynwenners hie, allegear 
herfoarme, en dat der 15 minsken alimintearre waarden: ien troch de tsjerke 
en 14 troch algemiene fûnsen. Foar Ljussens wiene de sifers: 281 ynwenners, 
281 herfoarmen, 31 alimintearren, 3 troch de tsjerke en 18 troch algemiene 
fûnsen. It gemeentebestjoer wiisde yn elk doarp earmfâlden oan, dy't de 
soarch regelen en betellen foar de 'algemiene' earmen.49 De kosten dêrfoar 
waarden ferhelle op de doarpen, dy't oant yn de jierren 1870 in eigen rekken 
hiene mei eigen ynkomsten en útjeften.50 Tusken de administraasjes fan de 
diakonyën fan Moarre en Ljussens bestie in sterke skieding. Yn de jierren 1820 
hiene de Ljussemer diakens meastal te min jild. Dat waard dan net oansuvere 
út in oerskot fan Moarre. De diakens fan Ljussens fersochten dan de boarger-
like gemeente om ekstra jild. Troch in legaat fan 12 pûnsmiet lân, skonken 
troch Taede Alberts Hofman yn 1829, rekke de diakonij yn dat doarp syn jild-
pine kwyt. 

Sa jouwe de notulen in byld fan in gemeente dêr't troch dûmny en tsjerke
ried wurke waard neffens de foarskriften fan de synoade. 

Van Kleffens stoar op 12 oktober 1840, 59 jier âld. It mooglike sukses fan 
syn wurk by de minsken is min te mjitten: der is gjin dúdlike begjinsituaasje 
en ek kritearia foar sukses fan dûmnyswurk ûntbrekke. Der is wol wer in lid-
matelist, krekt as yn 1811. Yn maart 1839 moast in brief by alle lidmaten lans 
en dûmny naam de sirkulearlist yn it notuleboek op.51 De húsgenoat lidmaten 
- yn de measte getallen har frou - steane net op dizze list. Mei help fan de folks-
telling en in list 'nije lidmaten troch belidenis' is besocht de list út it tsjerke-
riedsboek oan te foljen.52 Dat jout gjin eksakt byld, mar wol in yndikaasje. It 
docht bliken dat it tal lidmaten yn Moarre wat grutter wurden is, ek yn ferhâl-
ding ta it tal ynwenners, en yn Ljussens is it tal lidmaten absolút en relatyf 
werom rûn. Yn beide doarpen is de gemiddelde leeftiid fan de lidmaten 
werom rûn, oant 47,5 jier yn Moarre en 48,3 jier yn Ljussens. De 'wolstâns-
toets' fan 1811 leveret op dat de lidmaten fan Moarre (sûnder de 82 ha fan Van 
Kleffens) noch altiten in 200 ha grûn besieten. Yn Ljussens wie der sûnt 1811 
in tal lidmaten mei grûnbesit bykommen. Mei-inoar hiene hja no in besit fan 
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yn totaal 180 ha.53 Sa naam yn de jierren fan Van Kleffens it tal lidmaten ta, 
waarden hja troch inoar wat jonger én wat riker. 

De jierren fan Reddingius: 1840-1883 

Yn 1841 krige Van Kleffens in opfolger yn J.H. Reddingius (1810-1891), oant 
dan dûmny yn Stiens. Krekt as Van Kleffens kaam Reddingius út in dûmnysfa-
mylje. En ek hy hie in frou troud út in begoedige famylje yn Eastdongeradiel: 
Aaltje Hermannus Helder (1813-1878). Teologysk hearde Reddingius ta de 
saneamde 'Grinzer Rjochting', ek wol de 'Evangelyske Rjochting' neamd. 
Leauwen is mear as de lear, seine de Grinzer teologen. Ien fan de wichtichste 
minsken fan de Grinzer Rjochting, Hofstede de Groot, skreau yn in brief: 'Een 
kerk die Dordt handhaaft, is een mensenkerk. De (kerk), strevend naar vervol
making van mensen in leven in geloof, hoop en liefde, is de goddelijke kerk'.54 

Ek dizze streaming yn de teology akkordearre goed mei it mienskiplike sivili-
saasjeprojekt fan oerheid en tsjerke. It argyf fan de tsjerkeried út de jierren fan 

/ 

» «-ft 

List mei stichtlike boekjes foar de fraachlearders 

Reddingius lit dat sjen. Yn 1847 kocht de tsjerkeried foar ƒ 19 stichtlike boek
jes, om dy om te parten, benammen mar net allinnich oan behoeftigen, betelle 
troch de diakonij. In pear jier letter kaam der in inisjatyf om in fûns te stiftsjen 
foar it oanskaffen fan bibels, testaminten en stichtlike boekjes. Elk dy't dat 
woe koe ien oant tsien sinten wyks bydrage en dan mei koarting by it fûns 
keapje. Yn 1852 waarden op dizze manier 104 bibels en nije testaminten ôfset, 
by in ynlis fan ƒ 36,93 en yn it jier dêrnei hie it fûns in omset fan ƒ 54,51 en 70 
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bibelske almenakken en 100 lytse boekjes. Yn 1858 naam de tsjerkeried it 
beslút te kollektearjen foar it Bibelgenoatskip, it Sindingsgenoatskip en foar 
de 'godsdienstige belangen der behoeftigen', en dat brocht ƒ 57,75 op.55 In jier 
letter hie it boekefûns ek al in namme: 'Fonds voor de belangen van het Gods
rijk, vooral onder de minvermogenden'.56 Ek foar de fraachlearders hie Red-
dingius in rige boekjes. In list dêrfan is bewarre yn it tsjerkeriedsargyf.57 Der 
stiene algemiene boekjes op as Aäron zweeg stil, Hartelijke opwekking tot 
reinheid, en ek boekjes fan it 'Zendelingsgenootschap' en it 'Tractaatgenoot-
schap' mei religieuze en maatskiplike titels as Het sterven van Christus en 
Raad aan dienstboden. 

Gefoel foar maatskiplike ferantwurdlikens die bliken út Reddingius syn 
neitinken oer de funksje fan de diakonij yn de doarpen. De diakonijen halden 
jild oer en koene dat belizze.58 Tagelyk wie it sa, dat de rikere minsken fia de 
gemeentlike omslaggen de earmen dy't gjin lidmaat wiene -'bûtenearmen'-
ûnderhâlde moasten. Dat brocht de tsjerkeried op 20 novimber 1851 ta it 
beslút: 'Werd er gedelibereerd over en allezins doelmatig en heilzaam 
beschouwd een plan om op de een of andere wijze, uit de Diakoniekas te 
Lioessens de Buitenarmen aldaar te subsidieren. Door de vergadering werd 
het raadzaam geacht en aan den predikant gemandeerd om betrekkelijk het 
verlenen van eene tegemoetkoming uit de diakoniefondsen aan weldenken
de leden der gemeente te Lioessens die thans met het onderhoud der gewone 
armen te zeer bezwaard zijn, het advies van eenen deskundigen in te winnen 
ten einde in 't vervolg omtrent dit aangelegen onderwerp een vast besluit te 
nemen/ Yn de gearkomste fan 8 febrewaris 1852 naam de tsjerkeried lykwols 
it beslút neat te feroarjen yn de manier fan wurkjen fan de diakonij. Yn de-
selde jierren wie it probleem fan de earmesoarch lanlik yn diskusje.59 Miskien 
dat dêrom wol it oerskot op de rekken fan de diakonij fan Ljussens op 'e nij 
oan 'e oarder kaam: 'De vergadering is van meening, dat een deel van het 
batig slot te Lioessens op eene nuttige wijze belegd dient te worden, hetwelk 
men eerlang zal bewerkstelligen, - en dat men in 't vervolg ook niet lidmaten te 
Lioessens, maar die van de openbare godsdienstoefening in onze kerk ge
bruik maken, in behoeftige omstandigheden met liefdegaven der diakonie te 
hulp zal kunnen komen, hetwelk nader naar bevind van zaken zal moeten 
worden geregeld'.60 Spitigernôch wurdt net dúdlik hoe't dit inisjatyf útwurke is. 

Oer dûmny Reddingius syn sukses kin krekt as oer Van Kleffens sines sein 
wurde dat it net maklik te mjitten is. Yn de earste tsien jier fan syn pastoraat 
diene yn Moarre 29 minsken belidenis, yn Ljussens 16, en dat wiene gruttere 
oantallen as yn de jierren fan Van Kleffens. Tusken 1850 en 188061 kamen der 
minder nije lidmaten út Ljussens by, wylst it tal belidenis-kandidaten yn 
Moarre op itselde nivo bleau. Dit ferskil is te ferklearjen mei de stifting fan de 
ôfskieden gemeente dy't mear Ljussemers as Moarsters luts. 

Krekt as foar 1811 en 1839 is it no ek mooglik in 'wolstânstoets' ta te pas
sen. Fan de nije lidmaten is besjoen oft hja, har partners of folk op de list fan 
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lenfan de boekjes út it boekefûns (Tresoar, Provinsjale Biblioteek) 

kiezers foar de gemeenteried fan 186362 stiene of yn it kohier fan de hoofdlike 
omslach fan 1877.63 Yn Ljussens diene 36 leden belidenis, 19 fan har kamen út 
in fermidden mei stimrjocht foar de gemeenteried, yn Moarre wiene de 
ferhâldings: 85 nije lidmaten en 53 fan har 'mei stimrjocht'. Der is ek noch 
sjoen oft de stimmers in rol spilen yn de tsjerke as amtsdrager. Oer it generaal 
is dat it gefal, mei as dúdlike útsûndering yn Ljussens: Taeke Pieters Klimstra, 
de grutste betelier yn 1863 fan Moarre en Ljussens, belidend lidmaat mar gjin 
amtsdrager. It liket der sa op dat de Ontwikkeling út Van Kleffens syn tiid him 
trochsette yn de jierren fan Reddingius: lidmaat wurde fan de herfoarme 
tsjerke hearde by de begoedige minsken. Gegevens oer de tsjerksens fan de 
gewoane minsken dy't him utere yn tsjerkebesyk, it dope litten fan bern of it 
folgjen fan de kategisaasjes, binne yn it ûndersochte materiaal net fûn. 

Seperatisme yn Eastdongeradiel 

'Op den 2 den November 1851 is te Anjum eene nieuwe Christelijke Afge
scheidene Gereformeerde Gemeente gesticht en bevestigd [...] ten huize van 
den Broeder Thomas Renses Sinia.'64 Mei dizze meidieling begjint it notule-
boek fan de tsjerkeried fan de nije Ofskieden gemeente fan Moarre-Ljus-
sens.65 Dêrmei hie ek yn dat doarp in tal minsken út ûnfrede mei de situaasje 
de Herfoarme tsjerke ferlitten. Har gemeente soe ûnderdiel wurde fan de 
Christelijk Afgescheidene Kerk, ûntstien út de saneamde 'Ofskieding'. Dy wie 
begûn oan de oare kant fan de Lauwerssee, yn Ulrum, yn oktober fan it jier 
1834. Dêr stifte de pleatslike dûmny, Hendrik de Cock, in eigen gemeente. In 

Z0LLIK0.fr


DOARPEN EN HAR TSJERKE 145 

tal dûmnys yn oare parten fan it lân folgen en ek groepkes gemeenteleden 
skieden har ôf. Oan it ein fan 1835 bestiene der 71 ôfskieden gemeenten yn 
Nederlân en in jier letter 128.66 De beswieren fan de ôfskiedenen, earst ek wol 
'seperatisten' neamd, gongen oer it bestjoer fan de Herfoarme tsjerke, it fer-
plichte sjongen - njonken psalmen - fan Evangelyske Gesangen67 en om it 
plak fan de belidenisgeskriften.68 Ek yn Fryslân ûntstiene ôfskieden gemeen
ten, ekyn de omkriten fan Eastdongeradiel: Boerum, Blije, Burdaard en Dok-
kum yn de jierren 1835-1841.æ Yn fergelyk mei dizze gemeenten kaam de stif
ting fan dy yn Moarre-Ljussens frij let. 

Dochs hiene dêr yn 1835/36 wol separatistyske aktiviteiten west. De skriu-
wer fan Swart mar leaflik oer 100 jier grifformearde tsjerke yn Ljussens, fertelt 
in nei alle gedachten yn it doarp oerlevere ferhaal fan Ulrum-reizgers, min-
sken út Easternijtsjerk en Ljussens dy't sneins nei Ulrum op en del runen om 
dêr nei de preek te kinnen.70 

It halden fan godstsjinstige byienkomsten, saneamde 'oefeningen', foei ek 
ûnder it seperatisme. De dûmny fan Moarre-Ljussens, P.Th. van Kleffens, die 
oer dy aktiviteiten berjocht oan it bestjoer fan de klassis Dokkum.71 Van 
Kleffens sjocht yn syn ferslach fan febrewaris 1836 in ûntjouwing: earst wiene 
der minsken dy't nei oare dûmnys reizgen as har eigen fanwege har 'geestelijk 
voedsel (zoo als zij het wel eens noemden)'. Ek bleaune hja thús om 'volgens 
hun zeggen, stichtelijk met elkander te spreken'. En yn de hjerst fan 1835 sette 
Wiebe Geerts Spoelstra, in 'koopman en winkelier' yn Anjum útein mei 
'zoogenaamde oefeningen'. Dêr kamen 60 of mear minsken, 'welke personen 
meest uit Anjumers Lioessemers en Paesumers bestonden'. De grytman hear-
de hjirfan en stjoerde minsken om prosesferbaal op te meitsjen.72 Spoelstra 
kaam foar it gerjocht en moast in boete betelje. Dêrnei ferparte Spoelstra syn 
'kudde in afdeelingen beneden de 20 personen' en hy oefene tenei trije kear 
op in snein.73 In oare oefener wie in 'zekere Arjen Ernstes Tamsma'; neffens 
Van Kleffens, 'in den laatst verloopenen herfst door zijn huwelijk met eene 
gegoede weduwe landbouwer te Lioessens geworden'.74 Yn it lést fan novim-
ber wie Tamsma begûn mei godstsjinstoefeningen yn in hûs yn de buorren 
fan Ljussens. Hy krige dat grôtfol nijsgjirrige minsken mar de jonges fan it 
doarp makken sa'n 'geweld om en aan dat huis [...] dat men het niet raadzaam 
schijnt geoordeeld te hebben om aldaar meer oefeningen te houden'. Tams
ma ferpleatste syn aktiviteiten dêrom nei de pleats buten de buorren.75 Dêr 
preke er tenei.76 It tal tahearders waard stadich lytser en sakke oant fjouwer 
minsken. Tamsma hâlde ek oefeningen yn Paesens. En dan is der ek noch, 
skriuwt Van Kleffens, in arbeider út Anjum dy't in inkelde kear yn Anjum en 
Paesens oefene hat: 'Doch waaromtrent mij geene verdere bijzonderheden 
bekend zijn'. 

Van Kleffens konstatearre dat it halden fan oefeningen oer it hichtepunt 
hinne wie. En boppedat, de seperatisten tochten wakker ûngelyk: 'zoodat er 
veel reden is om te verwachten, dat zij eerlang met hunne zaken in de war 
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zullen geraken. In alle gevallen de oefeningen welke hier in den eersten 
opslag nog al vrijwat opzien baarden komen bij velen in minachting en men 
hoort er weinig meer van spreken'. Ek hie Van Kleffens in útsprutsen miening 
oer de 'stand der separerenden in de maatschappij': 'Tot de voornaamsten uit 
den burger en boerenstand behoort er (zoveel mij bekend) niemand of men 
moest er de meer genoemden oefenaar A. E. Tamsma toe brengen, doch die 
was tevorens maar een grofsmid en beestendokter te Wierum, over wiens 
finantiele omstandigheden men niet gunstig oordeelt. Uit de middelklasse 
behooren er wel eenigen toe. Doch men kan geenszins van hen zeggen dat zij 
boven anderen van hunne klasse in kunde deugd en achting bij hunne mede-
menschen uitmunten. Verreweg de meesten behoren tot de laagste of arbei
dende klasse en velen van hen staan ter naam en faam juist niet best bekend.' 

Yn de jierren dy't folgen like Van Kleffens gelyk te krijen: fan it separatisme 
waard neat mear fernommen. 

De tsjerkestifting fan 1851 en de earste dûmnys 

Yn 1851 kaam der dan dochs in ôfskieden tsjerke. Guon fan de minsken fan 
1835/36 wiene der by: Arjen Ernstes Tamsma en syn frou Iefke Thomas Hel
der. No diene ek de bern mei út Helder har earste houlik: Thomas, Grietje en 
Antje Sinia.77 De oprjochtingsbyïenkomst waard holden yn de pleats fan Tho
mas Sinia.78 De gemeente krige it earste jier fan har bestean tsien leden.79 

Tamsma en Thomas Sinia foarmen de earste tsjerkeried. 
De administraasje fan de earste jierren hâldt net oer. Fan de tsjerkerieds-

fergaderingen binne der gjin geregelde ferslaggen. It byld wurdt krekter as de 
earste dûmny syn wurk begjint en ek de tsjerkeriedsferslaggen makket 
(novimber 1854). Doe wie der lykwols al in tsjerke en in pastorij yn Ljussens 
boud op in stee dat yn jannewaris 1853 kocht waard foar ƒ 1200.80 It lidmate-
tal wie ek tanommen: yn augustus 1855: 65, bern meiteld.81 De lidmaten wen
nen benammen yn Ljussens en Anjum. 

De dûmnys dy't yn Ljussens wurken yn de earste jierren nei de stifting fan 
de gemeente, soe men dûmnys fan de 'earste generaasje' neame kinne: min
sken sûnder universitêre oplieding, dy't har roppen fielden ta it dûmnysamt, 
in beheinde oplieding folgen en har dan beropber stelden.82 Yn Moarre-Ljus-
sens soene oant 1899, doe't Engbert Seegers op 77-jierrige leeftiid mei emeri
taat gong, dûmnys fan dizze generaasje wurkje.83 

De earste fan har wie Douwe Johannes van der Werp (berne Uithuizen 13-4-
1811, stoarn Michigan 1-1876). Hyhie de Ofskieding fan it begjin ôf meimak
ke. Yn 1834 wurke er as ûndermaster yn Houwersyl by Ulrum. Hy keas de kant 
fan de Ofskieding en die administratyf wurk foar De Cock. Dat kaam him op 
ûntslach te stean út syn mastersbaan84 en hy fertsjinne dêrnei de kost as skoal-
master en oefener.85 Yn 1844 waard er talitten ta it amt fan dûmny en naam in 
berop oan fan Ljouwert, dêr't er ek as oefener wurke hie. Hy spile ek lanlik in 
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rol: in tal kearen is er skriba fan de synoade. Fan Ljouwert gong Van der Werp 
nei Ferwert en dêrnei waard er dûmny yn Ljussens. 'Hij was een gevierd en 
vurig prediker' en 'reeds in zijn oefenaarstijd vonden tijdens Van der Werps 
voorgaan opmerkelijke verschijnselen plaats bij de toehoorders, zoals flauw
vallen' wit it Biografisch Lexicon ús te fertellen.86 

Van der Werp syn opfolger waard Ysbrand Jans Veenstra (berne De Jouwer 
26-5-1810, stoarn Dokkum 12-5-1864). Hy stie yn Moarre-Ljussens fan 1857 
oant 1862.87 Veenstra liket yn de ferslaggen in formeel man. Hy kriget in kon-
flikt mei de synoade oer it houlik fan in gemeentelid mei de widdo fan de 
broer fan syn ferstoarne frou.88 De synoade advisearre him legere tsjerklike 
organen te rieplachtsjen, mar doe't Veenstra oanhâlde, drige de synoade him 
nei in oare gemeente oerpleatse te litten of sels syn foech as dûmny yn te 
lûken. 

Yn augustus 1862 kaam Roelof Eising, (berne Westerbork 9-9-1823, stoarn 
Rouveen 15-11-1882).89Yn syn jierren waard de tsjerke fergrutte en krige de 
gemeente in grutte tarin fan nije lidmaten. 

Yn 1872 krige de ôfskieden gemeente de fjirde dûmny mei Engbert Seeger 
(berne 23-7-1822, stoarn 19-9-1907). Hy soe oant syn emeritaat yn 1899 te 
Moarre-Ljussens bliuwe. Yn de lange jierren dat er yn Moarre-Ljussens wurke 
groeide de gemeente altiten noch troch. Hy soe ek de Doléânsje meimeitsje 
en de stifting fan grifformearde tsjerken rûnomyn Eastdongeradiel. Ek oan de 
fusy tusken ôfskiedenen en grifformearden wurke er mei.90. Trije kear naam er 
diel oan in lanlike synoade. En 'behalve theoloog was Ds Seeger ook medicus. 
Van heinde en ver kwamen zijn patiënten. Hij wist de geheime krachten van 
tal van kruiden en was bekwaam in het hechten en behandelen van allerlei 
wonden.'91 

Njonken dizze dûmnys hie de gemeente ek in fêste krêft oan Thomas Ren-
zes Sinia. Hy siet yn kommisjes, gong nei tsjerklike fergaderingen as de klas-
sis, besocht gemeenteleden thús en as 'permanint' tsjerkeriedslid hâlde er it 
notuleboek by.92 Sinia droech ek finansjeel by. Hy, Ype Oebles Viersen en 
Douwe Uilkes Dijkstra lienden de tsjerke ek it jild foar de ferbouwing fan it 
tsjerkegebou yn 1863. 

Lid wurde 

De ôfskieden tsjerke krige der op twa manieren nije leden by: troch oanmel-
ding as lidmaat en troch doop nei de berte. Geregeld kamen der minsken, 
meast dooplid fan de Herfoarme tsjerke, by de tsjerkeried mei it fersyk as lid
maat talitten te wurden. De tsjerkeried die dan ûndersyk nei motiven en ken
nis. Hja koene as dooplid of as lidmaat oannommen wurde. In tsjerkerieds-
ferslach út 1856 tsjut op it ûnderskied troch mei te dielen dat der twa minsken 
yn de tsjerke opnommen binne, ien 'door het doen van belijdenis der waar
heid' en ien 'door belijdenis des geloofs.93 In dooplid hie de tsjerkeried dúdlik 
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makke dat er kennis hie fan de belangrykste eleminten út de lear. Nei belide-
nis fan de wierheid, dat wol sizze nei it formulearjen wat dy lear persoanlik 
betsjut, koe men lidmaat wurde. Yn 1857 brûkte it notuleboek de term 'bevin
delijke kennis', nedich foar it beliden fan de wierheid: twa manlju kamen yn 
de tsjerkeriedsgearkomste, ien waard lidmaat, de oare dooplid, 'om de bezwa
ren die er bij de kerkeraad [oerbleaune] omtrent bevindelijke kennis'.94 Mje 
leden moasten ek goed witte wêrom't hja by in ôfskieden tsjerke kamen. 
Dêrom waard har 'de grond der scheiding' foarlêzen en de artikels 27-29 fan 
de Belijdenisse des Geloofs95, dy't geane oer de 'Algemeyne Christelicke 
Kerke', it lid wurden fan de 'ware kerke' en it ferskil tusken de 'ware en de val-
sche Kercke'.96 It kaam ek foar dat folwoechsen minsken oannommen waar
den dy't as bern net doopt wiene. Yn dat gefal waard har by de belidenis yn 
tsjerke ek de doop betsjinne.97 

It dope litten fan de bern wie yn de ôfskieden gemeente fan Moarre-Ljus-
sens gjin automatisme. De doopâlders hearden oan kritearia te foldwaan en 
hja moasten bewust foar de doop fan har bern kieze. Wat de kritearia oangiet, 
ien fan de doopâlders hearde oannommen te wezen as dooplid of as lid
maat.98 De fraach wie hoe, as beide âlders gjin lidmaat wiene of ek sels net 
doopt.99 Yn 1858 formulearre de tsjerkeried, yn neifolging fan de lanlike 
synoade: 'geene kinderen te doopen wanneer de ouders ongedoopt zijn'.100 De 
tsjerkeried liket yn de oare gefallen frij tolerant en oardiele per situaasje, en 
nei de doopâlders heard te hawwen. Bern koene doopt wurde as de âlders fli-
tich mei diene oan de kategisaasjes; in echtpear fan in dooplid en in frou dy't 
'nog niet aan de gemeente' wie en dat him besûndige hie, mocht dope litte nei 
belidenis. It komt ek foar dat de doop wegere waard, mar dan altiten fanwege 
ûnkunde yn de lear by de doopâlders en ûnwil har yn de lear ûnderwize te lit
ten. As âlders net sels om it dope litten fan har bern fregen, ynformearre de 
tsjerkeried nei de reden. Yn it gefal fan wifeljen fanwege konkrete sûnden fan 
de âlders of mear algemien de sûndichheid fan de minsken, besocht de tsjer
keried âlders dochs ta it dope litten fan har bern te bringen. It notuleboek fer-
telt fan in echtpear dat net dope liet om de sûnde en doe by dûmny en Sinia 
oer de sûnde prate, belidenis die en sa de frijmoedigens krige har bern dope 
te litten.101 

De tsjerkeried fan de ôfskiedenen bemuoide har mei it halden en dragen 
fan de alle lidmaten en har húshâldings. Yn de tsjerkeriedsnotulen komme 
lykwols hast gjin tuchtgefallen foar. Hja hawwe te meitsjen mei drankmisbrûk 
en mei de seksuele moraal. Soms wurde de sensurearre minsken mei namme 
en tanamme neamd, soms ek net. In probleem as dat fan it 'zwagerinne-
huwelijk' is hjir boppe al neamd. In bysûndere situaasje die him foar yn 1866 
doe't de tsjerkeried in brief krige fan in man dy't meidielde dat syn frou, mei 
wa't er koart dêrfoar troud wie, net langer by de ôfskieden gemeente hearde. 
Dûmny wist dat de frou wol lidmaat bliuwe woe en boppedat wie it betankjen 
as lidmaat tsjerkerjochterlik net mooglik. Dêrom moast, doe't bliken die dat 
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Notuleboek fan de grifformearde tsjerke Moarre-Ljussens 

de frou net langer by de ôfskiedenen de tsjerketsjinsten besocht, in tuchtpro-
seduere ynset wurde en waard as beslút dêrfan de frou troch de tsjerkeried 
'ôfsnien' fan de gemeente. De hiele proseduere duorre in jier.102 

It kaam ek foar dat troude minsken elk by in oare tsjerke hearden. Sa wie 
Grietje Renzes Sinia troud (yn 1851) mei de herfoarme EngbertYpes Botma 
doe't hja belidend lidmaat waard (ynl862).103 Nijsgjirrich is ek it foarbyld fan 
Dieuwke Meinderts Meindertsma, yn 1839 berne yn Nijewier. Hja waard yn 
1863 lidmaat fan de ôfskieden tsjerke, troude yn 1865 mei Binne Johannes 
Boelens, boer yn Nijtsjerk en liet har bern yn de ôfskieden tsjerke dope. Yn 
1871 folge in twadde houlik, no mei Durk Andries Zwart ek fan Nijtsjerk. De 
bern út dit houlik krigen de doop betsjinne yn de herfoarme tsjerke fan Nij-
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tsjerk.104. Zwart hearde ta de rûnten fan de 'Waarheidsvrienden' yn de her-
foarme tsjerke.105 

It diakonaat 

De jonge gemeente krige problemen mei it diakonaat. Neffens de âlde rege
ling en ek de Earmewet fan 1854, moast de tsjerke as earste de eigen lidmaten 
bediele.106 Dêrnei waard de gemeente bedielingsynstânsje. Boppedat moas-
ten ek diakonijen de gemeente ynformearje oer har organisaasje en oer it tal 
minsken dy't hja stipe joegen en oer de bedraggen jild dy't hja dêrfoar útjoe-
gen. De gemeente Eastdongeradiel koe ek mei de nije wet de besteande prak-
tyk trochsette: yn elk doarp bestiene in diakonij en kolleezje fan earmfâlden. 
De ôfskieden gemeente paste op twa manieren net yn dizze struktuer: de 
gemeente hie syn leden yn mear as ien doarp en elk lid wie lidmaat. Want elk 
wie as dooplid of belidend lid oannommen. Neffens de letter fan de wet 
moast de ôfskieden gemeente al har earmen sels ûnderhâlde. Mar dat gong 
har fïnansjele draachkrêft fier te boppe. In part fan de earmen moast oerdroe-
gen wurde oan de gemeente, dat wol sizze oan de doarpsearmfâlden. Dat wie 
net altiten maklik en seker net foar de bedielde. Yn 1858 spile in konflikt mei 
de doarpsearmfâlden fan Moarre. De diakens koene it net mei harren iens 
wurde oer it ûnderhâld fan in lidmaat dat yn dat doarp wenne. Hja waard, sa 
sizze de notulen oerdroegen oan de 'regering'.107 Om út de diakonale proble
men te kommen, naam de tsjerkeried yn dat jier in beslút dat liket op fraude: 
'hebbende bepaald om allen die niet te Lioessens zijn geboren om zulken niet 
in de kerkelijke administracie op te nemen'.108 Mar in jier letter kaam der in 
regeling, dy't ynhâlde dat earmen dy't net yn Ljussens berne wiene, de status 
fan 'bûtenearme' krigen en dus gjin rjocht op ûnderstân hiene. Hja krigen in 
'vrijwillige gift uit liefde' en de diakens moasten dêr apart boek fan hâlde.109 

It liket der op dat de ôfskieden tsjerke foar de útfiering fan de Earmewet in 
tsjerke fan it doarp Ljussens waard en dat de lidmaten yn oare doarpen jilden 
as bûtenearmen, en dus ûnder de doarpsearmfâlden kamen. It ûndersochte 
materiaal jout gjin dúdlik byld fan wat de fâlden dêr fan fûnen. Dy fan Moarre 
woene der net fan witte, mar fan de earmfâlden fan Nijewier hearde in part 
sels by de ôfskieden tsjerke of soe him letter oanslute.110 It gemeentebestjoer 
like de nije tsjerke net ûngenegen. It beneamde yn 1852 Arjen Ernstes Tams-
ma, de eardere oefener en doe tsjerkeriedslid ta earmfâld.111 Yn 1855 krige 
Douwe Uilkes Dijkstra, ek lidmaat fan de earste oere en gauris diaken itselde 
amt opdroegen troch it gemeentebestjoer. Dochs wie yn de jierren 1850 East
dongeradiel gjin gemeente mei in konfesjonele ried. Earst yn 1862 soe de 
gemeente in 'rjochts' riedslid krije mei Gerrit Sjolles Sinia112 en yn 1873 waard 
Douwe Uilkes Dijkstra njonken him keazen. Yn de jierren 1850 sieten yn de 
ried wol in tal rnanlju dy't yn de jierren 1860 en 1870 op konfesjonele tema's as 
it bysûnder ûnderwiis, mei leden as Sinia en Dijkstra meistimme soene. 
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Nijewier 

De trochgeande groei fan de ôfskieden gemeente lit him yn de tsjerkeriedsfer-
slaggen folgje. Yn de jierren tusken 1851 en 1890 kamen mear as 400 minsken 
by de tsjerkeried om troch belidenis dooplid of lidmaat te wurden. Hja binne 
net krekt as hjirfoar by de herfoarmen per dûmny teld. Dêrfoar stiene de ôf
skieden sielsoargers te koart yn Moarre-Ljussens - behalve Seeger. Fan al dizze 
418 nije leden is besocht persoansgegevens te sykjen oer berte, houlik, wen-
plak en berop, en fan 379 is dat slagge.113 

Likernôch in tredde part fan de nije leden kaam út Ljussens, in fjirde part 
út Nijewier; yn Nijtsjerk en Anjum wennen in 10% fan de nije leden, mar 
Moarre kaam mei 15 leden net boppe de 4 %.114 Foar it tsjerklik wurk ûnder al 
dizze leden waard yn 1869 in ekstra âlderling stimd foar Nes, Nijtsjerk en Bol-
lingwier.115 

Benammen it grutte tal lidmaten yn Nijewier fait op. Oer de begjinjierren 
fan de Ofskieding yn dat doarp hat in tiidgenoat syn jeugdherinnerings op 
papier set: Jan Daniels Scheepstra (1839-1925), dy't yn de jierren 1920 op-
skreau wat him noch heugde oer de perioade 1850-1880.U6 Ut syn ferhaal 
docht bliken dat yn Nijewier sneins in grut tal minsken yn in skuorre godstsjinst-
oefeningen besocht, dêr't in gemeentelid in preek lies. Yn de skuorre stiene 
banken en in lytse preekstoel en der wie plak foar 120 minsken, dy't net nei de 
'groote kerk' gongen. Hja wiene net 'vereenigd met de leer en het genoot
schap'. De groep krige kontakt mei de ôfskiedenen, en 'niet heel lang daarna 
of Klaas Vlasma en vrouw deden belijdenis en lieten hunne kinderen dopen 
en zijn velen gevolgd. P. Kloostra, H. Minnema en nog al meer en het duurde 
niet lang of Klaas Vlasma en H. Minnema werden ouderling bij Veenstra te 
Lioessens. Maar er werd nog gelezen door Age Wijma. En die had bezwaar: 
wat van den ouden en kinderen. Maar Age Wijma en vrouw deden ook belij
denis en zoo was het lezen gedaan'.117 Dat fertelt Scheepstra en de notulen fan 
de tsjerkeried notearje de belidenis fan Wijma en syn frou op 3 oktober 1860, 
wylst Vlasma op 6 jannewarisl859 as âlderling neamd wurdt.118 Ien dei yn de 
wike kaam de ôfskieden dûmny fan Ljussens nei Nijewier om dêr syn wurk te 
dwaan. Dat bestie benammen út it fersoargjen fan kategisaasjes foar bern en 
folwoeksenen. Scheepstra wit it noch krekt: moarns om 9 oere de bern, om 12 
oere de troude minsken en dêrnei 'jongelingen en dochters'. In 40 bern fer-
sommen dan har skoalle, dy't op in bern as fiif nei leechrûn. 

De groei fan de gemeente docht ek bliken út de bou-aktiviteiten fan de 
tsjerke. Yn 1864 waard it gebou fergrutte en yn 1874 kaam der in kreake yn. 
Boppedat koe doe in oargel oantúgd wurde. Ek de lidmaten út Nijewier hiene 
ferlet fan in eigen tsjerkegebou. Hja pleiten dêr al foar by de ferbouwing fan 
1864 en yn 1869 kaam der in delegaasje fan har op de tsjerkeried mei it selde 
fersyk. It kaam der lykwols net fan. Ek de niis oanhelle Scheepstra fertelt oer it 
ferlet fan in eigen ûnderkommen. 'Er werden 5 perzonen benoemd om te zien 
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naar een lokaal. En die perzonen zijn voortgegaan te Niawier en Lioessens, 
Oude Dijk, Paesens en Nijkerk en Anjum en Metslawier en toen hebben zij 
zowat 700 gulden opgedaan en doe hebben zij de grond gekocht voor 400 gul
den en lokaal besteed voor groot 1750 gulden'.119 Benammen de 'jongelingen' 
spanden har yn foar it eigen lokaal, seit Scheepstra. Hja fersoargen ek de 
sneinskoalle. It oprjochtsjen fan in 'jongelingsferiening' kaam yn de tsjerke-
ried al oan 'e oarder yn 1864, al is it dan net dúdlik oft dat inisjatyf út Ljussens 
of út Nijewier kaam. 

Wolstân en maatskiplike posysje 

Ek de lidmaten fan de ôfskieden tsjerke binne besjoen op har wolstân. Fan de 
minsken dy't yn de perioade 1851-1890 belidenis diene, is neisocht oft hja 
sels, har partner of ien fan de famylje ta de stimmers foar de gemeenteried fan 
Eastdongeradiel hearden.'20 Dat wie 23 kear it gefal. Dit sifer soe fergelike 
wurde kinne mei de úücomst fan de 'wolstânstoets' fan de nije herfoarme lid
maten. Dat is lykwols net winsklik, om't fan de ôfskieden tsjerke alle folwoek-
senen lidmaat wiene en fan de herfoarmen in part fan de mear begoedige 
minsken. In list 'lidmaten mei stimrjocht' jout lykwols in nijsgjirrich sicht op 
de ekonomyske lagen binnen de ôfskieden gemeente fan Moarre-Ljussens. Yn 
it doarp Moarre wiene ûnder de stimmers gjin ôfskieden lidmaten. Dat wie 
wol it gefal yn Ljussens en Nijewier. En by krekter sjen die bliken dat in part 
fan de Ljussemer rikere minsken by de ôfskieden tsjerke hearde: Douwe Uilkes 
Dijkstra, Jan Jacobs Benthem, Jan Jacobs Reiding en - de formeel Anjumers -
Thomas Renzes Sinia en Ype Oebles Viersen.121 Yn Nijewier die him in ferge-
lykbere situaasje foar mei Pieter Meindert Meindertsma, Louw Haaijes Min-
nema, Pieter Simons Kloostra, Klaas Hendriks Vlasma en Age Ages Wijma. 
Tusken de 'elites' fan beide doarpen bestie lykwols in ynkommensferskil: de 
Ljussemers betellen mear belesting as de Nijewiersters. De ôfskiedenen út de 
hegere belestinggroepen út beide doarpen trouden wol mei elkoar, sa docht 
bliken út in lyts ûndersykje122: 

Ljussens Nijewier 

1857 Viersen, Ype Oebles trout Minnema, Antje Haaijes 
1861 Kooistra, Anne Fokkes Meindertsma, Zwaantje Pieters 
1861 Benthem, Jan Jacobs Meindertsma, Grietje Pieters 
1867 Dijkstra, Uilke Douwes Meindertsma, Trijntje Pieters 
1878 Dijkstra, Uilke Douwes Minnema, Antje Haaijes 

Der is ek noch de fraach nei de maatskiplike akseptaasje fan de minsken fan 
de ôfskieden tsjerke yn har doarpen en yn de gemeente. Hja hiene de represje 
troch de oerheid yn de earste jierren nei it begjin fan de Ofskieding yn 1834 
net meimakke om't de stifting fan har tsjerke earst yn 1851 pleats fûn en hja 
krigen formeel alle mooglikheden om har yn de mienskip te ûntjaan. Kritea-
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ria en noarmen foar akseptaasje fan in groep yn dy tiid besteane net. Aktivi-
teiten as it funksjonearjen as beneamd earmfâld of it sit hawwen yn de 
gemeenteried of belutsenheid by oare politike aktiviteiten kinne lykwols in 
yndikaasje jaan oer de maatskiplike posysje fan de ôfskiedenen. 

Earmfâlden krigen fan de gemeenteried in beneaming yn dy funksje. Der 
waard gjin fergoeding foar jûn en op it wegerjen stie in boete. 'Ieder benoemd 
lid is verpligt, indien hij niet in de na te noemen termen van vrijstelling valt, 
de hem opgedragene betrekking te aanvaarden; hierin onwillig zijnde, zal hij 
worden bekeurd in eene boete van vijfentwintig gulden en zal hij alsdan voor 
den tijd van een jaar zijn vrijgesteld'.123 De fâlden krigen as taak 'het toezicht 
en de ondersteuning van de algemeene armen, alsmede de administratie der 
daartoe ten dienste van derzelve staande en aan derzelve verstrekt wordende 
fondsen en subsidien'. Hja moasten húsbesyk dwaan by siken en minsken op 
jierren dy't har sels net mear rede koene en op har gearkomsten as fâldij ûnt-
fongen hja de minsken dy't om stipe fregen. Ek har moasten hja persoanlik 
opsykje en 'steeds aansporen en desnoods door onthouding van onderstand 
trachten te noodzaken, zich zedelijk te gedragen, een goed burgerlijk leven te 
leiden, zich te onthouden van alle gebruik van sterken drank, hunne kinderen 
ter school te zenden en te doen vaccineren'. It reglemint stelde ek noch dat elk 
dy't stipe krige fan it boargerlik earmbestjoer opnommen wurde moast yn it 
earmhûs en 'zich aan het daarvoor bestaande reglement van tucht onderwer
pen'. Yn doarpen mei in earmhûs naam dy ynstelling de earmfâlden in soad 
wurk út hannen. Yn Moarre en Ljussens stie gjin earmhûs en de fâlden moas
ten foar alle bedielden in passende oplossing sykje: foar minsken op jierren 
húsfesting en ferwaarming, foar wezen ûnderdak, foar siken doktershelp en 
foar wurkleazen iten, klean in bydrage yn de hier en sa mooglik wurk. Sa koene 
de earmfâlden har yngeand bemuoie mei it libben yn it doarp - dat is dêrom 
ek frij detaillearre beskreaun - en it is de fraach hoe't dat útwurke foar de ôf
skiedenen. In antwurd op dy fraach is socht yn Ljussens, want yn Moarre 
wenne gjin tal ôfskiedenen dat makke.124 Yn it hiele trajekt fan de soarch: fan 
de earmfâld as soarchkoördinator, fia bygelyks de winkelman as soarchleveran-
sier en de ôfnimmers fan de soarch, kamen, sa die bliken, ek ôfskiedenen foar.125 

Maatskiplike akseptaasje kin ek bliken dwaan út it partisipearjen yn de 
polityk. Yn praktyk fan de Eastdongeradiel hâlde dat it optearje foar in sit yn 
de gemeenteried yn, of it meidwaan yn in kiesferiening. Yn de gemeenteried 
groeide yn de twadde helte fan de hjir behannele perioade de ynfloed fan de 
konfesjonelen.126 Yn 1873 kaam Douwe Uilkes Dijkstra, prominint lidmaat fan 
de ôfskieden tsjerke fan Moarre-Ljussens yn de ried. Yn itselde jier ferstoar 
Gerrit Sjolles Sinia, lidmaat fan de herfoarme tsjerke, dy't oant doe ta de wich-
tichste konfesjoneel west hie. Hy hie him benammen ynset foar it bysûnder 
ûnderwiis yn Eastdongeradiel.127 Dijkstra soe dat ek dwaan.128 It oparbeidzjen 
fan otterdoksen en ôfskiedenen yn de polityk wie net fanselssprekkend. Yn 
bygelyks Dantumadiel krige in ôfskieden kandidaat gjin stimmen fan otter-
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doksen, sa docht bliken út berjochten en in kommentaar yn it konfesjonele 
Het Noorden, en dat hoechde oars sa net, stelde de skriuwer fan it kommen
taar, want de konfesjonele foaroanmannen yn Eastdongeradiel en yn Dokkum 
hearden ta de ôfskieden tsjerke.129 Beide groepen yn Eastdongeradiel - otter-
doksen en ôfskiedenen - setten har ek mei-elkoar yn foar konfesjonele kandi
daten foar de Twadde Keamer. Yn in advertinsje dy't de anty-revolusjonêre 
kandidaat oanrekommandearre, stie Thomas Renzes Sinia by it bestjoer fan 
de kiesferiening 'Nederland en Oranje', wylst yn in oare de ôfskieden dûmny 
fan Moarre-Ljussens, Seeger, en Louw Haaijes Minnema fan Nijewier tusken 
de promininten stiene. Yn in advertinsje nei oanlieding fan gemeenterieds-
ferkiezings stiene de ôfskiedenen op 'e nij by de politike konfesjonele elite.130 

Sa hat it der in soad fan dat yn alle gefallen yn Ljussens en Nijewier de ôf
skiedenen in folweardich plak hiene yn de mienskip. 

De doarpen Moarre en Ljussens 

Nei de útiensettings oer de tsjerken bliuwt de fraach nei it grutte ferskil tus
ken Moarre en Ljussens yn de tallen oanmeldings as lidmaat. By in detaillear-
re beskriuwing fan beide doarpen komme mooglik ferskillen nei foaren dy't 
de ûngelikense tsjerklike belangstelling oannimlik meitsje. 

By in beskriuwing fan de doarpen binne de húshâldings sa't dy yn de folks-
telling fan 1839 beskreaun wiene, as útgongspunt nommen mei dêrnjonken 
de beroppen fan de yndividuën.131 Mei dy gegevens kinne in tal fragen oer in 
doarpsmienskip ûndersocht wurde. Yn it earste plak dy nei de doarpselite, om 
in yndruk te krijen fan de maatskiplike posysjes dy't yn in doarp bestiene en 
wa't dy ynnamen.132 Yn it twadde plak nei de minsken dy't aktyf wiene yn it 
soargjen foar it libbensûnderhâld, it 'arbeidsoanbod'.133 De omfang dêrfan 
seit wat oer de sosjale machtsferhâldings en út de ûntjouwing dêrfan binne 
konklúzjes te lûken oer de dynamyk fan ekonomyske Ontwikkeling.134 Derby 
spilet ek de fraach nei it grûnbesit in rol, om't dat mei beskiedend is foar sosjale 
posysjes en ek foar ekonomyske dynamyk. De boarnen hjirfoar binne de 
folkstelling fan 1839, de befolkingsregisters fan 1869, it kadaster fan 1832 en 
de floreenkohieren fan 1858. 

Gegevens oer befolking en húshâldings fan Moarre en Ljussens út de folks-
tellings fan 1839135 binne opnommen yn tabel 1. Dy fan Nijewier, it doarp dêr't 
ek in soad nije lidmaten weikamen, binne tafoege. 

It gesinshaad yn de tabel hoecht net tagelyk de kostwinner te wezen. As 
gesinshaad is rekkene de âldste man of frou fan de minsken dy't troch de folks-
tellers as húshâlding sjoen waarden. It totaal fan de 'gesinshaden' komt oer-
ien mei it tal húshâldings. Mei in 'kostgonger' wurdt in gesinslid bedoeld mei 
in namme, der't net oan te sjen is en mei oerflakkich ûndersyk út te finen dat it 
ta de famylje heart. Meastal binne it wat âldere of noch jonge minsken, dy't net 
mear of noch net selsstannich wenje kinne. Miskien binne hja as fiere famylje 
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Tabel 1 Befolking en húshâldings Moarre, Ljussens en Nijewier 1839 

Ljussens 

befolking 
gesinshaden 
'kostgongers' 
húshâlding 
mei kostgongers 
trad. húshâldings 

Moarre 
totaal man 
440 

91 
29 

24 
26 

215 
80 

frou 
226 

11 

Nijewier 
totaal man frou 
374 

80 
14 

12 
19 

193 
72 

181 
8 

totaal man frou 
361 165 195 

74 57 17 
13 

11 
20 

Boarne: folkstelling 1839 

opnommen en ek is it mooglik dat hja troch de earmfâlden yn de húshâldings 
ûnderbrocht binne. In 'tradisjonele húshâlding' wurdt foarme troch twa 
generaasjes, mei in echtpear en allinne bern út it houlik der't hja dan yn libje. 

Moarre en Ljussens liken op it earste gesicht sterk op elkoar yn 1839: it tal 
fan de húshâldings ôfset tsjin it totaal oan ynwenners wie sawat like grut. Ek 
yn gearstalling fan de húshâldings wie yn beide doarpen likernôch gelyk. 
Beide doarpen hiene navenant itselde tal húshâldings mei 'kostgongers' en ek 
itselde tal 'tradisjonele húshâldings'. It fergelykjen fan beide doarpen mei Nije
wier smyt ek net folie op yn de syktocht nei ferskillen. Dat doarp hie in ferge-
lykbere húshâldingsstruktuer. 

Folie gruttere ferskillen komme foar it ljocht troch in oersjoch te meitsjen 
fan de húshâldings mei ynwenjend personiel: de elite. Dan docht bliken dat 
yn 1839 yn Ljussens 8% fan de minsken hearde by it ynwenjend personiel en 
yn Moarre 12%. Boppedat bestie de elite yn Moarre hast eksklusyf út boeren: 
njonken har hawwe de dûmny en de bakker in faam yn 'e hûs. 

Tabel 2 Húshâlding mei ynwenjend personiel 1839 

Ljussens 
húshâldings personiel 

boeren 7 25 
middenstan etc. 4 6 
gerniers 
ynw. personiel 
befolking 

3 4 
35 

440 

Moarre 
húshâldings personiel 

11 43 
2 2 

45 
374 

Nijewier 
húshâldings personiel 

7 24 
5 5 
3 3 

32 
361 

Boarne: folkstelling 1839 

Yn Ljussens seach de elite der hiel oars út. Dêr hearden ek 3 gerniers, in fer-
wer, in bakker, in fuorman en in weinmakker by de minsken mei ynwenjend 
personiel. Boppedat hiene de boeren yn Ljussens trochinoar wat minder 
ynwenjend personiel as dy fan Moarre. 

Nijewier like yn 1839, wat it ynwenjend personiel oangong, op Ljussens. 
Yn dit doarp hearde 9% fan de ynwenners ta it ynwenjend personiel en ek hjir 
hie in tal gerniers ynwenjend personiel, krekt as twa kooplju, in bakker, in 
fuorman en in 'winkeliersche'. 



1 5 ^ DOUWE KOOISTRA 

De sosjale posysje fan de wurkjouwers mei ynwenjend personiel wie sterk. It 
wiene gauris jonge minsken dy't by in wurkjouwer wennen en hja diene dat 
oant hja trouden. In tsjinstferbân duorre lykwols mar in jier en as in jonge 
man of frou dien krige, moasten hja werom nei de húshâlding fan har âlders. 
Dy wiene dêrtroch ek ôfhinklik. 

Yn de doarpen koe it ynwenjend personiel alle wurk net oan. De 'arbei
ders' waarden dêr ek by ynskeakele. Der is neat bekend oer hoe't de tsjinstre-
laasje fan de wurkjouwers mei dizze arbeiders regele wie. It is frij wis, dat in 
tal fan har fêst wurk hie, mar de measten sille los arbeider west hawwe en nei 
alle gedachten fertsjinnen hja dan yn de iene en dan yn de oare sektor har 
brea. De boeren, mar ek de fuorlju, de timmerlju, de fervers, de skippers, alle-
gear sille hja sa no en dan in berop dien hawwe op de arbeiders en har froulju 
en bern. Dêrmei wiene dy sterk ôfhinklik fan de geunst fan de wurkjouwers. 

Tabel 3 Arbeiders en ynwenners yn Moarre, Ljussens, Nijewier in 1839 

tal ynwenners 
ynwenners mei in berop 
ynwenners mei berop 
yn % fan tal ynwenners 

tal arbeiders 
arbeiders yn % fan 
tal ynwenners 
arbeiders yn % fan tal 
ynwenners mei berop 

Ljussens 
440 
136 

30,9 

38 

8,6 

27,9 

Moarre 
374 
135 

36,1 

37 

9,9 

27,4 

Nijewier 
361 
134 

37,1 

33 

9,1 

24,6 

Boarne: folkstelling 1839 

Arbeidsoanbod, grûnbesit en ekonomyske dynamyk 

De folkstelling jout lykwols mar in beheind byld fan de wurkgelegenheidssitu-
aasje. It tal minsken dat wurk die wie folie grutter as de 30-40% fan de befol-
king dy't mei in berop notearre stie. Benammen de froulju en ek de wat âldere 
bern holpen mei de kost te fertsjinjen. Soms yn it eigen bedriuw fan de 
húshâlding, folie mear noch yn los wurk by in wurkjouwer. En minsken sille 
ek geregeld omrûn hawwe. In grut tal húshâldings wie ôfhinklik fan it lean dat 
troch ferskillende gesinsleden ynbrocht waard en dat hja mei los wurk fer-
tsjinne hiene. 

Yn in stúdzje oer de Belgyske Kempen hat Eric Vanhautte it meiwurkjen 
fan de troude froulju en de húsgenoaten kwantifisearre yn in sifer oer wat hy de 
'potinsjele arbeidsynbring' neamt. Dizze manier om út te rekkenjen hoefolle 
minsken meiwurkje koene om in ynkommen foar de húshâlding te fertsjinjen, 
wie ek tapasber op de bestudearre doarpen. Sawol Ljussens, Moarre en 
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Nijewier kamen yn 1839 út op in potinsjele arbeidsynbring fan likernôch 60% 
fan de befolking fan 12 jier en âlder.136 As dizze sifers kombinearre wurde mei 
eardere gegevens út de folkstelling, jout dat in benadering fan de arbeids-
werklikheid (sjoch tabel 4). 

Tabel 4 Arbeid en potinsjele arbeidsynbring 1839 

Ljussens 
boeren en gerniers 33 
ynwenjend personiel 35 
minsken mei berop buten lânbou 35 
arbeider 38 
'potinsjele arbeidsynbringers' 245 

Boarne: folkstelling 1839 

Der bestie tusken de doarpen amper ferskil yn it oanbod fan arbeid, liket de 
foarsichtige konklúzje út dizze sifers. Dêrnjonken is sosjaal belangryk dat yn 
alle trije doarpen it arbeidsoanbod safolle heger is as it tal 'arbeidsplakken'. 
Fangefolgen libben in bulte minsken op in besteansminimum. En it betsjutte 
ek dat de macht en de ynfloed fan de 'fregers fan arbeid', de wurkjouwers, tige 
grut west hat. De numerike relaasje tusken dizze wurkjouwers en de arbeids-
yndringers wikselet per doarp: yn Ljussens wenje 3,6 'potinsjele arbeidsyn
bringers' op ien wurkjouwer, yn Moarre 4,3 op ien en yn Nijewier 3,0 op ien. 
Men soe dit sifer de 'ôfhinklikheids-ratio' neame kinne: hoe mear arbeidsyn
bringers per wurkjouwer, namstegrutter de ôfhinklikens. 

Oan de fraachkant, dy fan de wurkjouwers, diene har ek ferskillen foar, 
benammen tusken Nijewier en Moarre. Moarre hie blykber gruttere boeren 
mei in soad ynwenjend personiel en Nijewier lytsere en mei minder personiel 
yn 'e hûs. Ljussens hie in plakje tusken beide doarpen yn. Yn Nijewier en Ljus
sens wennen boppedat ek oare wurkjouwers as boeren. 

Yn Moarre kaam de fraach nei arbeid eksklusyf fan gruttere boeren, yn de 
beide oare doarpen wie der wurk te finen by (wat) lytsere boeren en ek mid-
denstanners. De sosjale posysje fan de elite wie yn Ljussens en Nijewier min
der sterk en ekonomysk oars situearre. Hoe't it ferskil yn grûngebrûk (Moarre 
mear feehâlderij, Ljussens - en Nijewier - mear bou) hjirby in rol spile is net 
oan te wizen.137 

As de boeren fan Moarre mear ynwenjend personiel hawwe as dy fan Ljus
sens en Nijewier, hoe siet it dan mei it grûnbesit? Gegevens dêroer binne te 
finen yn it kadaster en yn de saneamde floreenkohieren.138 De léste boarne is 
brûkt foar tabel 5.139 -

Op it earste gesicht ûntrinne Moarre en Ljussens elkoar net folie op it stik fan 
it grûnbesit. Fergelykber is it besit fan buten de gemeente wenjende eig-
ners.140 It oanpart fan har besit is navenant net grut.141 It part fan de gruttere 

Moarre Nijewier 
23 47 
45 24 
33 23 
37 33 

240 211 
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Tabel 5 Grûnbesit Moarre en Ljussens 1858 

Ljussens Moarre 
ha% ha% 

Eigners < 20 ha 302 54 186 45 
Eigners 20-35 ha 193 35 148 35 

Absinte eigners 60 11 60 12 
Oare eigner 34 8 

Boarne: floreenkohier 1858 

eigners is yn beide doarpen likernôch in tredde. Mar troch nei de yndividuele 
eigners te sjen komt wer in ferskil foar it ljocht. It docht bliken dat de gruttere 
eigners út Moarre oanelkoar fersweagere binne : van Eizinga - van Kleffens, 
Teernstra - Botma en Sinia.142 De gruttere eigners fan Ljussens foarmje in folie 
minder homogene groep, hoewol't der tusken har ek houliksbannen bestiene.143 

De ienheid fan de Moarster gruttere eigners die net allinne bliken út de 
kar fan houlikspartners, mar ek út it unanym kiezen foar it belidend lidmaat-
skip fan de herfoarme tsjerke. Fan de Ljussemer eigners wie it Thomas Renzes 
Sinia dy't fan it begjin ôf in rol spylje soe yn de ôfskieden gemeente en ek 
leden fan oare begoedige famyljes gongen in relaasje oan mei ien fan de ôf
skieden tsjerke en waarden soms sels ek lidmaat.144 

Tabel 6 Untjouwing befolking Moarre en Ljussens 1815-1869 

Moarre Ljussens 
1815 321 281 
1839 374 440 
1869 418 545 

Boarne: steat út 1815 (SA-NOF argyf Eastdongeradiel ynv. nr. 204); folkstelling 1839; 
befolkingsregisters 1869 

Yn de jierren tusken 1815 en 1869 naam it ynwennertal fan de doarpen Moar
re en Ljussens ta. De grutte groei fan Ljussens fait hjirby op (sjoch tabel 6). 

Befolkingsgroei wiist op ekonomyske dynamyk en yn in lânboumienskip 
uteret dy him yn it yntinsiver brûken fan grûn en in grutter arbeidsoanbod. 
Derby wurdt buorke mei mear ynset fan minsken en ek op mear (lytse) bedriu-
wen. Foar it léste is in tagonklike merke yn grûn in betingst.145 Ek op dit punt 
is in ferskil tusken Moarre en Ljussens te konstatearjen: it tal lytse besitters yn 
Ljussens wie yn 1858 dúdlik grutter as yn Moarre (sjoch tabel 7). Hoe't dat ear-
der west hat, is net systematysk ûndersocht, mar wol is konstatearre dat yn de 
jierren nei 1832 in grutte besitter yn it gebied fan kadastraal Anjum - de erven 
Burmania - grûn en wenten ferkocht oan oare grutte besitters, mar in part 
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derfan kaam ek yn hannen fan lytse lokale eigners.146 In grut part fan de fer-
kochte perselen fan de Burmania's leine yn it doarpsgebied fan Ljussens. 

Tabel 8 Lytse grûnbesitters yn Moarre yn Ljussens 1858 

tal besitters < 3 ha 

totaal ha 
ha de besitter 

Moarre 
38 
49 

1,1 

Ljussens 
67 
88 

1,1 

Boarne: floreenkohieren 1858 

De beskriuwing fan de doarpen is gear te fetsjen yn it folgjende oersjoch dat 
de ferskillen tusken beide dúdlik útkomme lit: 

Moarre 
elite Benammen boeren 

Wat mear ynwenjend personiel per 
húshâlding mei personiel 
Belidend lidmaat herfoarme tsjerke 

Oan elkoar fersweagere 

grûnbesit Grutte eigners oan elkoar 
fersweagere 
Navenant minder lytse eigners 

Ljussens 
Boeren, gerniers en middenstanners 
Wat minder ynwenjend personiel per 
húshâlding mei personiel 
Guon prominint yn ôfskieden 
gemeente 
Houliken tusken NH en CG 

Grutte eigners minder famylje-
relaasjes 
Navenant mear lytse eigners 

ekonomyske 
dynamyk 

Liket lytser, want stadiger 
tanimmend ynwennertal 

Liket grutter, want sterker 
tanimmend ynwennertal 

Beslút 

It ferskil yn tsjerklik kiezen tusken de minsken yn Moarre en Ljussens wie 
oanlieding foar in yngeande bestudearring fan de lokale situaasje en ûntjou-
wingyn de perioade 1810-1880. It die derby bliken, dat de herfoarme dûmnys 
en de tsjerkeried har oanpasten by it belied fan de lanlike oerheid en de lanli-
ke synoade. Hja spilen har rol yn it siviïisaasje-ofîînsyf en by it propagearjen 
fan in libbensstyl neffens hege morele standerts. De beide dûmnys út it 
bestudearre tiidrek hearden ta de wichtichste teologyske streamings fan har 
jierren: de âld-liberalen en dy fan de Grinzer rjochting. Har wurk die fertuten: 
yn de jierren dat hja yn Moarre en Ljussens stiene, naam it tal belidende lid
maten ta. Dêrmei paste dizze herfoarme gemeente yn it lanlike byld.147 

Dochs levere it wurkjen yn de herfoarme gemeente net allinne in sukses-
ferhaal op. Ut de listen mei lidmaten kin opmakke wurde, dat de nije beliden
de leden yn meartal ta de hegere sosjale groepen hearden. Boppedat protes-
tearre de tsjerkeried yn 1810 tsjin it beroppen fan dûmny Van Kleffens, wiene 
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ek yn Moarre-Ljussens om 1834 hinne oefeners aktyf en kaam der yn 1851 
mei it stiftsjen fan de ôfskieden gemeente in ôfsplitsing. 

De nije tsjerke krige lidmaten yn in grutte krite. Fan de minsken dy't lidmaat 
waarden kaam wat minder as de helte út Ljussens, it doarp dêrt it tsjerkegebou 
stie. Ek yn Nijewier keas in grut tal minsken foar de ôfskieden tsjerke, hoewol't 
dat doarp fierder fan Ljussens ôf lei as bygelyks Anjum of Mitselwier. It lytse tal 
Moarsters dat lidmaat waard fait it meast op. De ûnrigelmjittige sprieding fan 
de lidmaten oer de doarpen wiist derop, dat motiven en faktoaren om wol of 
net ta it kiezen foar de nije tsjerke te kommen, per doarp fer-skille koene. 

Miskien kinne de begripen 'oertsjûging' en 'belang' helpe de ferskillen tus-
ken de doarpen te ferklearjen. It wichtichste motyf om lidmaat te wurden fan 
de ôfskieden tsjerke moat de religieuze oertsjûging west hawwe. Mar de kar 
foar dy tsjerke moast it belang net te folie skea dwaan, troch bygelyks proble
men mei it wurk en konflikten mei de famylje. 

By de 'oertsjûging' spylje de eigen opfettings mei, mar ek de ideeën fan de 
dûmny en de tsjerkeried fan de tsjerke dêr't men by heart. Dy soene ek ferskillen 
ferklearje kinne. De minsken yn Moarre en Ljussens hearden lykwols by 
deselde tsjerklike (herfoarme) gemeente. De ferklearring fan it ferskil sil dus 
socht wurde moatte by it 'belang', de subtile machtsferhâldings yn it doarp 
dy't makken dat guon minsken de oergong nei de ôfskieden tsjerke wol 
woene, mar net oandoarsten. Dat wie nei alle gedachten yn Moarre it gefal. 

Yn Ljussens wie dat hiel oars. Frij wis hawwe de motiven fan de Ljussemer 
Sinia's en har meistanners om in ôfskieden tsjerke te stiftsjen yn haadsaak 
religieus fan aard west. By de Sinia's oan hûs hie Tamsma syn oefeningen hal
den en miskien hawwe hja en de famylje fan Iefke Helder, Thomas Renzes 
Sinia syn mem, elkoar stimulearre.148 

By it kalkulearjen fan it belang spile mei dat de inisjatyfhimmers har 
finansjeel goed rede koene. It oankeapjen fan in hússtee om dêr in tsjerkege
bou te setten en it beroppen fan in dûmny foarmje it bewiis dêrfan. Ek sille de 
oprjochters fan de nije tsjerke mei wage litten hawwe oft hja har troch har kar 
buten de mienskip fan har doarp setten. Dat wie net it gefal: de measten fan 
har wennen byelkoar buten de buorren, tusken Ljussens en de Alddyk. En de 
buorlju dêr komme net foar op de listen mei amtsdragers, hja hawwe dus net 
yngeand belutsen west by de herfoarme tsjerke.149 

Benammen foar de elite sil ek meispile hawwe dat it belang fan de ôfskie-
denen op gemeentlik nivo gjin gefaar rûn: út it ferhaal oer de ôfskieden tsjer
ke waard dúdlik dat minsken fan de ôfskieden tsjerke riedslid wurde koene en 
earmfâld. De gewoane minsken runen it risiko dat de earmfâlden yn har 
doarp it lidmaatskip fan de ôfskieden tsjerke ôfstraften mei it ûnthâlden fan 
ûnderstân. Dy káns wie yn Ljussens en Nijewier lyts. It beslútfoarmingsproses 
koe him binne de eigen doarpen ôfspylje, sa liket it. 

Wat kin al dizze ynformaasje oer Moarre en Ljussens bydrage oan mear 
algemiene kennis oer de tsjerklike ûntwikkeling yn de earste helte fan de 
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njoggentjinde ieu? It is dúdlik wurden dat de algemiene ûntjouwing yn de 
tsjerke hiel direkt te konstatearjen wie yn in lokale situaasje. De oefeningen, 
de 'beroeringen', de problemen mei it beneamingsrjocht, it ferplichte sjongen 
fan de evangelyske gesangen, it sivilisaasjeprojekt fan tsjerke en oerheid spi-
len allegearre yn Eastdongeradiel, soms al desennia foar de stifting fan de ôfs-
kieden gemeente. De ôfskieding yn Moarre-Ljussens is sa benammen religi
eus motivearre en hat in lange foarskiednis. Nei alle gedachten is dat ek op 
oare plakken it gefal. 

Boppedat liket de tsjerkestifting in lokale utering fan in folie breder bestean-
de ûnfrede mei wat der him yn tsjerke ôfspile. De regiofunksje fan de tsjerke 
fan Moarre-Ljussens wiist dêr op en men mei oannimme dat dit ek op oare 
plakken yn Nederlân spile. Betreklik tafallige lokale omstannichheden joegen 
dan de trochslach by de tsjerkestifting. Yn it ferhaal oer Moarre en Ljussens 
komme foarbylden dêrfan foar, sa as de lieding en it jild fan Thomas Renzes 
Sinia, de famylje relaasjes binnen de 'elite' fan Moarre en de omfang fan har 
besit en de wat gruttere ekonomyske dynamyk yn Ljussens. De lokale omstan
nichheden koene lykwols ek sa útpakke, dat der gjin nije tsjerkestifting pleats-
fûn. It bysûndere fan Moarre en Ljussens is dan, dat beide situaasjes har yn 
ien tsjerklike (kombinaasje)gemeente foardiene. En dêrmei is dúdlik wurden 
dat de Ofskieding him tige pleatslik ôfspile en paste yn lokale omstannichhe
den en ferhâldings en de skiedskriuwing sil dat op de ien of oare manier 
honorearje moatte. 

Der bliuwe ek noch fragen oer. Bygelyks nei oanlieding fan it konflikt tusken 
de tsjerkeried fan Moarre-Ljussens en de klassis yn 1810. Wie dat in tafallich 
ynsidint of kaam it folie mear foar dat lokale tsjerken har fersetten tsjin de 
praktyk fan it dûmny-beneamen troch de grûnbesitters? En as it boadskip fan 
de dûmny gjin oansluting hie by de winsk fan de gemeenteleden, réagearren 
dy dan mei ûntsjerksk gedrach dat bliken die út it net belidenis dwaan en 
soene sa de grutte ferskillen tusken gemeenten yn persintaazjes belidende 
lidmaten te ferklearjen wêze? 

Yntrigearjend is ek it plak fan de diakonij yn relaasje ta de algemiene ear-
mesoarch. Algemien wurdt de diakonij sjoen as in ynstrumint om minsken te 
dissiplinearjen en de bedieling hie in plak yn it brede sivilisaasje-offinsyf fan 
oerheid en tsjerke. Yn Eastdongeradiel fernimt men dêr net folie fan: earme-
soarch wie ek noch nei de Earmewet fan 1854, dy't de soarch primer op-
droech oan de tsjerken, in probleem fan de boargerlike gemeente en dy dele-
gearre it wurk oan pleatslike earmfalden. 

En dan is der ek noch de oergong fan de ôfskiedenen en de dolearenden 
yn de grifformearde tsjerken yn 1892. Yn tal fan doarpen fan Eastdongeradiel 
ûntstiene tsjerken fan dy rjochting en it soe nijsgjirrich wêze te besjen hoe't de 
ferhâldings tusken de ferskillende reformatoaryske tsjerken dêrtroch feroa-
ren. De Nijewierster dichter-en psalmberimer A. M. Wybenga droech yn okto-
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ber 1942 in grut fers foar, 'Bitinkingsdei', ta gelegenheid fan it fyftich jierrich 
bestean fan de grifformearde tsjerke fan syn doarp.150 Yn syn gedicht fertelt er 
oer it doarp yn syn jonge jierren, doe't de Nijewiersters noch nei Ljussens nei 
tsjerke reizgen, en oer de sfear tusken de minsken doe. Hy beneamt dan âlde 
Piere Antsje, dy't troch de buorren rûn: 

Oan de iene foet in toffel, 
Oan de oare foet in klomp. 
Hy wie it byld fan harren 
Dy't sûnder folie striid 
Nei beide tsjerken teagen; 
Want och, sa wie de tiid! 
Wat letter kaam de skieding: 
Elk wit syn doel no skoan, 
Hat Grifformearde toffels 
Of Synodale klompen oan. 

<^ï^ 
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Noaten 

1 Literatuer oer de Ofskieding: foar Fryslân: Jacob Lautenbach, Sljocht fan siel en in 
bytsje besit, en L. Mulder, Revolte der Fijnen, jouwe in analyze. J. Wesseling fertelt yn in 
rige boeken 'De Afscheiding van 1834'de ferhalen fan it ûntstean fan de ferskillende ôf-
skieden gemeenten yn in grut part fan Nederlân. Oer Fryslân skreau er 3 dielen (1980-
1983). Foar Nederlân skôgetGJ. Schutte yn 1986 de stúdzjes nei oanlieding fan 150jier 
Ofskieding, yn BMGN101 (1986). En ek yn it ramt fan it 'Verzuilingsprojekt' kaam de 
Ofskieding oan de oarder. It projekt krige mei 'De verzuiling voorbij' in ôfslutende bon
del stúdzjes, wylst P. de Rooy werom seach nei it projekt yn in oersichtsartikel 'Voorbij 
de Verzuiling'. 2 Schutte, 'De Afscheiding van 1834'. 3 Van Rooden, Religieuze regimes. 
4 Blom, 'Vernietigende Kracht', yn: des., De verzuiling voorbij. 5 Jan Swart fertelt yn syn 
boek oer Easternijtsjerk oer it lézen fan 'âlde skrivers' en skrutelens om belidenis te 
dwaan. Sjoch Swart, In doarpyn de Noardeasthoeke, 27. 6 Beide doarpen wiene oer lân 
en wetter te berikken. Der rûn in lânwei fan Mitselwier oer Ropta nei Moarre en fan 
Jouswier by de feart lans nei Moarre. Moarre en Ljussens hiene twa ferbinings mei el-
koar. Ljussens lei oan de wei fan Easternijtsjerk nei Anjum. Fan Ljussens nei de seedyk 
(de Alddyk) rûn de Dyksterwei. Dy krúste de hjoeddeiske Boltawei, de ferbining tusken 
Anjum en Paesens. Oer it wetter joech de Moarsterfeart in ferbining fan de Suderie mei 
Moarre en dêrwei gong de feart by Ljussens lans as Dyksterfeart nei de wei fan Paesens 
nei Anjum. Likernôch in tredde part fan de minsken wenne yn 1869 buten de buorren. 
De huzen 'buten de kom' fan Ljussens stiene foaral oan de Dyksterwei en de Alddyk. Dy 
oan de súdkant fan de tsjintwurdige Boltawei hearden fan de krusing mei de Dykster
wei ôf, by it doarpsgebiet fan Anjum. De wenten buten de doarpskom fan Moarre stie
ne benammen by de Moarsterfeart lans en yn it Kleaster Weart. 7 De floreenplichtigen, 
eigners fan grûn dy't dêroer belesting betellen, stimden in dûmny, de tsjerkeried hie 
dan de plicht him te beroppen. De floreenplichtigen wiene yn 1795 it patronaatsrjocht 
kwytrekke, mar krigen it werom troch beslút fan de Synoade fan It Hearrenfean (1804) 
en de bekrêftiging dêrfan troch it Steatsbewâld yn Den Haach op 26-8-1805. Sjoch Ver-
zaameling Placaaten, op de data 4-9-1795 en 26-8-1805. S.D. van Veen, De Gerefor
meerde Kerk van Friesland in de jaren 1795-1804, behannelet de beroppingskwestje 
wiidweidich. 8 Boekzaal der Geleerde wereld, maaie 1811, 152. 9 SA-NOF argyf NH 
Classis Dokkum, ynv. nr. 33. 10 Dizze brief is net bewarre bleaun. It rapport Brouwer 
jout ynformaasje oer de ynhâld. 11 De kommisje bestie út de dûmnys P. Brouwer Pzn 
(Blije), A. Adriani (Dokkum), J.P. Bruinwold Riedel (Kollum), Th.C. KoekBeilanus (Pae
sens) en W.N. Bolt (Ikkerwâld). 12 Foar de ûntjouwingyn de tsjerke fan de Republykyn 
de twadde helte fan de 18e ieu, sjoch benammen: Van Rooden, Religieuze regimes; 
Kloek en Mijnhart, 1800 Blauwdrukken voor een samenleving, enSpaans (red.), Eengolf 
van beroering. It byld dat dizze resinte literatuer jout komt - hiel koart formulearre - op 
it folgjende del: nei likernôch 1750 ferpleatst it swiertepunt fan de religy him fan de 
publike nei de privee-sfear. De kar foar in belidenis fan it leauwe is persoanlik. Dizze 
'lokalisearring fan it leauwe yn de herten fan yndividuen' makket it paad frij foar it ûnt
stean fan in 'ûnsichtbere morele mienskip fan boargers'. Yn dy mienskip spylje religi-
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euze idealen en maatskiplike deugden in gelikense rol en beide binne nedich by it 
foarmjaan oan in moreel heechsteande maatskippij. By de nei te stribjen deugden 
heart ek it behearskjen fan religieuze emosjonaliteit. Religieuze dweperij en ynto-
lerânsje komme by de leden fan de morele mienskip net foar en moatte tsjingongen 
wurde. De dûmny is yn dizze opfetting in funksjonaris dy't wurket oan dizze maatskip
pij yn in religieuze, pedagogyske en maatskiplike rol. Yn syn pastoraal wurk krije hús-
besyk en katechese dan ek in wichtich plak njonken it befoarderjen fan it dielnimmen 
oan de godstsjinstoefeningen. Der kaam ek ferset tsjin dizze 'modernisearring'. De pro
testen tsjin de nije psalmberiming fan 1773 en tsjin de evangelyske gesangen om 1800 
hinne binne dêr foarbylden fan. Yn Fryslân spile ek it beneamingsrjocht, sjoch noat 7. 
13 Frij wis wiene de ûndertekeners fan it brief oan Van Kleffens deselden as dy fan it 
brief oan de klassis: Pytter Nannes, Taede Alberts, Hendrik Siebes en Jan Renses - de 
léste mei 'eigen gezette merk' -, en wie de brief skreaun troch Sjoerd Huizenga. Pytter 
Nannes wie: Pieter Nannes Benthem (1733-1816) (Moarre). Hy wie yn 1759 troud mei 
Martha Joachemus Benthem, dochter fan Joachemus Benthem, dûmny yn Moarre-
Ljussens fan 1729-1737. Pieter Nannes naam yn 1811 de namme Benthem oan (Tre-
soar-Ryksargyf / ynternet: genealogie - familienamen 1811). Yn 1832 hie syn soan 
Nanne Pieters yn de kadastrale gemeente Anjum 88 ha lân yn besit en 11 huzen. Tiede 
Albertsvne Taede Alberts Hofman (ca 1736-1829) (Ljussens). Hylegatearre de diakonij 
fan Ljussens it eigendom fan 12 pûnsmiet boulân. Notulen tsjerkeried 31-1-1830, SA-
NOF NH Moarre-Ljussens, ynvent. nû 2. Yn de tsjerke fan Ljussens pleatste de diakonij 
in stien mei de tekst 'Ter gedachtenis van den eerzamen Taede Alberts Hofman overle
den te Lioessens den 30 November 1829 in den ouderdom van ruim tachtig jaren, de 
dankbare diakonieadministratie der Hervormden te Lioessens'; Notulen tsjerkeried, 
27-4-1834, SA-NOF, NH Moarre-Ljussens, ynvent. nû 2. Hendrik Siebes wie Hendrik 
Siebes de Boer (3-9-1774 - 5-12-1831) (Moarre). Hy wie boer. Yn 1832 stie 17 ha. grûnop 
syn namme yn de kadastrale gemeente Anjum. Oer de famylje is in boek publisearre: 
Samme Zijlstra, Geschiedenis van de familie De Boer, stamboom van een geslacht dat 
begon in Lioessens, Assen (Kees de Boer) 2000. Jan Renses wie nei alle gedachten Jan 
Renzes Dijkstra (ca. 1759 -5-12-1811) (Ljussens) Yn 1832 wie widd. Jan Renzes Dijkstra, 
komelkster, yn besit fan 1,0 ha lân. Sjoerd Huizenga, wie Sjoerd Sieverts Huizinga (ca. 
1764-18-10-1839), 'onderwijzer der jeugd'. 14 Oer itûntstean fan dizze kommisje: Van 
Veen, De gereformeerde kerk van Friesland 1795 -1804, 61-80. SA-NOF argyf NH Classis 
Dokkum, ynv. nr. 22. 15 Verzaameling Placaaten, op datum 23-12-1802. 16 sjoch noat 
7. 17 De hiele titel fan it stik: Memorie tot adstructie van het besluit der Herformde 
Friesche Sijnode van den 18 Julij 1804 betrekkelijk de Beroepingen van Predikanten. It 
is te finen Ryksargyf Fryslân, argyf Herfoarme Synoade ynv. nr. 95. 18 Sjoch: Van 
Rooden, 'Godsdienst en nationalisme in de achttiende eeuw', 231. 19 Yn de literatuer 
wurde yn dit kader neamd it ferset tsjin de ynflering fan in nije psalmberiming de be
swieren tsjin it brûken fan de Evangelyske Gesangen fan 1807. Sjoch: Kloek en Mijn-
hardt, 1800 Blauwdrukken voor een samenleving, hstk 12. Hoewol't it saneamde 'oefen-
jen' in eigen ûntjouwing hat en yn de tiid ek fierder werom giet as de twadde helte fan 
de 18e ieu, liket it my ferantwurde om dy aktiviteiten ek ta de beswieren tsjin de tsjerke 



OARPEN EN HAR TSJERKE 165 

te rekkenjen. Sjoch ek Joke Spaans dy't stelt dat opwekkingsbewegings en oefeningen 
safolle mogelik keard waarden. 'Onder de Republiek bestond er geen 'religieuze markt'. 
Godsdienst werd onderdeel van de volksopvoeding'; Spaans, (red) Een golf van beroe
ring, 172. 20 Ypeij en Dermout, Geschiedenis van de Hervormde Christelijke Kerk in 
Nederland, noat 234 op side 233. 21 Ypey, Geschiedenis van de Kristelijke Kerk in de 
achttiende eeuw, dl VII, s 108, 109. 22 SA-NOF argyf NH Classis Dokkum, ynkommen 
stikken 1748-1815 ynv. nr. 22; de skriuwer fan it rapport wie ds. J.W. Snethlage. 23 It 
'oefenferbod' wie fan 23-12-1802, Verzaameling Placaaten op dy datum. 24 Kalma, 
'Fryslân sjongt net'. 25 SA-NOF argyf NH Classis Dokkum, ynv. nr. 22; Klaas Gerbens 
naam de namme Klaver oan yn 1811. By him yn 'e hûs wenne doe Yttje Klaver, 25 jier 
âld. Klaas Klaver stoar 11-12-1816, 72 jier âld. Syn dochter Yttje troude mei Rienk Ger
bens Kooistra. Yn dit houlik in soan Klaas Rienks Kooistra (berne 9-11-1824) Klaas 
Kooistra wenne mei syn frou Jantje Joukes Triemstra yn Paesens, wie gemier en waard 
yn 1867 dooplid fan de Ofskieden tsjerke fan Moarre-Ljussens. Yn 1869 ferhuze de 
húshâlding nei Baflo. 26 Klooster, Groninger Godgeleerdheid in Friesland. 27 De Vree, 
'De Nederlandse Hervormde Kerk in de jaren vóór de Afscheiding'. 28 Bygelyks H. 
Ravesteyn, De nazireër Gods (1743), H. Ritzema van Lier, Over de beste middelen, om 
den gerneenen man het belang van den godsdienst te doen gevoelen (1793) of C. Broers, 
Handboek voor jonge predikanten (1820). Sjoch foar de profesjonalisearring fan it dûm-
nysberop yn de twadde helte fan de 18e ieu: Van Rooden, Religieuze regimes, 68 ff. 29 
De bibletheek fan Van Kleffens waard nei syn dea (1840) yn desimber 1841 ferkocht by 
boekferkeaper H.C. Schetsberg dy't in katalogus fan de boeken útbrocht. 30 Van 
Kleffens, Stamboek van het geslacht Van Kleffens. 31 By dit ûndersyk is gebrûk makke 
fan in digitale ferzje fan de registers fan de 'Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel' fan de 
kadastrale gemeente Anjum. J.H.P. van der Vaart fan it projekt Kadastrale Atlas fan 
Fryslân, fan de Fryske Akademy wie sa freonlik my dêrmei te geriven. 32 Yn it gebiet fan 
de kadastrale gemeente Anjum. Dêr foelen de doarpsgebieten fan Anjum, Moarre en 
Ljussens ûnder. 33 Notulen tsjerkeried 1-12-1812, SA-NOF Arg. NH Moarre-Ljussens 
ynv. nr 2. Tsjerkfâlden: Lieuwe Ypes Jousma en Jan W. Zijlstra. 34 SA-NOF, argyf East-
dongeradiel - Mairie Anjum, ynv. nr 204. Sjoch ek foar ynwenners en har tsjerkege-
noatskip yn 1809 by: De Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. 35 De tallen 
belidende leden yn de klassis Dokkum binne foar it jier 1807 te finen yn it klassisargyf: 
SA-NOF Arg. NH Classis Dokkum ynv. nr 23. In oersicht op dit stik oer de ringen fan de 
herfoarme tsjerke yn Fryslân yn 1819 jout Staverman, Buitenkerkelijkheid in Friesland. 
Sifers as dizze moatte mei fersichtigens brûkt wurde. Hja jouwe 'sielen' en 'lidmaten' 
en dus ek in persintaazje. It is lykwols net dúdlik oft by de 'sielen' ek dy fan oare deno-
minaasjes meiteld binne. En neffens de Staat der Volkstelling fan Cuperus (1796) hear-
den fan alle 157.519 Friezen yn dat jier 127.722 by de 'Gereformeerden', dat is likernôch 
80% en ek De Kok, Nederland op de breuklijn, hat foar 1809 in persintaazje fan 83% her-
foarmen. Der kinne grutte ferskillen bestean tusken tsjerken yn ien gebied: yn de klas-
sis Dokkum hawwe Waaksens /Brantgum mei 28,0% en Reitsum /Genum /Lichtaard 
mei 23,3% de heechste tallen lidmaten, Augsbuurt/Kollumersweach mei 5,3% en Nes / 
Wierum mei 5,5% hawwe de leechste. De konklúzje oer soksoarte sifermateriaal moat 
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hast wêze dat der net folie wearde oan takend wurde kin sûnder foarôfgeand ûndersyk. 
36 By it sykjen fan de persoansgegevens foar dit stikje ûndersyk is allinne gebrûk makke 
fan gegevens fan it Ryksargyf dy't fia it ynternet te besetten binne. Yn dit gefal dus de 
eventuele efternamme en de stjerdatum. Fan it stjerjier is 1811 ôflutsen en dêrmei ûnt-
stie de leeftiid yn 1811. 37 By it fêststellen fan mooglike wolstân fan lidmaten is sjoen 
oft hja of har bern yn de list fan eigners steane fan it kadaster fan 1832. Yn Moarre 
komme by de lidmaten fïif echtpearen foar, man en frou lidmaat, mei sels of har erfge-
namten yn 1832 in besit fan 204 ha lân. Boppedat in troude man, 'herbergier' mei in 
hûs, in tún en 1,1 ha bou en in troude man fan wa't de dochter yn 1832 yn Dokkum 
wenne en 2,1 ha yn besit hie. Yn Ljussens wenne ien echtpear, man en frou lidmaat, fan 
wa't de bern yn 1832 yn it kadaster stean soene mei likernôch 19 ha grûn. Der wie ien 
net-troude man dy't by syn ferstjerren de Ljussemer diakony 12 pûnsmiet lân skinke 
soe, in skuonmakker mei yn 1832 in eigen hûs, in 'beschuitbakker' mei eigen hûs en 1,1 
ha. lân en de skoalmaster fan wa't de soan yn 1832 in hûs, in tún en in pûnsmiet boulân 
yn besit hie. 38 Notulen tsjerkeried 30-11-1817, SA-NOF Arg NH Moarre-Ljussens ynv. 
nr 2. 39 Notulen 2-1 -1820, SA-NOF Arg NH Moarre-Ljussens ynv. nr 2. 40 Sjoch foar in 
breder ramt fan de liturgyske fernijing: De Jong, 'De openbare eredienst in Friesland 
rond 1820', 1 ff. 41 Ynkommen stik fan 7-7-1817, SA-NOF Arg NH Moarre-Ljussensynv. 
nr 8. 42 Notulen 13-2-1831 en 20-5-1832, SA-NOF Arg NH Moarre-Ljussens ynv. nr 2. 
43 Notulen 23-7-1820 en 31-5-1821, SA-NOF Arg NH Moarre-Ljussens ynv. nr 2. 44 
Notulen 15-6-1828, SA-NOF Arg NH Moarre-Ljussens ynv. nr 2. 45 Dieuwke de Boer 
krige har bern yn septimber en yn maaie dêrfoar hie hja belidenis dien en wie hja mei 
oangongen oan it nachtmiei, fertelle de notulen derby. Miskien hie De Boer wol belide
nis dien om mooglike problemen mei it dopen fan har bern foar te kommen. 46 Notu
len tsjerkeried 29-4-1839, SA-NOF Arg NH Moarre-Ljussens ynv. nr 2. Huizinga wie op 
18-1-1838 troud mei Neeltje Elzinga, sûnt 1832 widdofrou. Op 24-6-1838 waard in 
dochter berne. Huizinga stoar in goed jier dêrnei, 18-10-1839, 73 jier âld. Elzinga stoar 
in jier letter, 10-6-1840. 47 Sjoch byg. Spaans, Armenzorg in Friesland, 306 ff. 48Utin 
oerheidsynventarisaasje yn de Frânske tiid docht bliken 'dat kerkelijke en particuliere 
armbesturen het grootste aantal armen, uitgezonderd in Brabant [...] en Friesland, 
waar de overheid ruim tweederde van het aantal armen onderhield'; Melief, De strijd 
om de armenzorg in Nederland, 80. 49 Neffens it gemeentlik reglemint dat yn 1854 
makke waard nei oanlieding fan de earmewet fan dat jier beneamde it gemeentebest-
joer yn elk doarp 3 earmfâlden dy't 3 jier yn funksje wiene. Elk jier waard der ien ferfon-
gen. 50 Sa koe in doarp ynkomsten hawwe út 'doarpslân' -it doarp Moarre hie 1,9 ha 
lân yn besit njonken de skoalle en it skoallehûs. Y'n Ljussens wie de skoalle en in 'boom
gaard' en in 'moestuin' (meielkoar in 2000 sintiare) yn besit fan it doarp (boarne; 
kadaster 1832). In doarp koe ek ynkomsten hawwe út bygelyks subsydzjes fan in 
tsjerkfâdij oan de skoalle. 51 Notulen tsjerkeried 17-3-1839, SA-NOF Arg NH Moarre-
Ljussens ynv. nr 2. 52 Folkstelling 1839, SA-NOF arg. Eastdongeradiel, ynv. nr. 865 en 
lidmateboeken Moarre en id Ljussens, SA-NOF NH Moarre-Ljussens ynv. nr S3 (Moar
re) en ynv. nr S5 (Ljussens). De nije lidmaten dy't har yn de doarpen festige hiene mei 
in belidenis-attestaasje fan in oare gemeente, úntbrekke dus as hja gjin gesinshaad 
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wiene. 53 It opmerklike ferskil tusken 1811 en 1839 is foar in grut part ta te skriuwen 
oan de bijdrage fan de Sinia's fan Ljussens: yn 1811: Rinze Gerrits Sinia wurdt yn 1815 
lidmaat. Syn besit telt yn 1839 mei 90 ha. mei yn de hektares fan Ljusssens. 54 Sjoch by 
De Vree, 'De Nederlandse Hervormde Kerk in de jaren vóór de Afscheiding'. 55 Blykber 
paste in kollekte better by de maatskiplike ferhâldings as it meielkoar ynlizzen yn in 
fûns om foardelich yn te keapjen. 56 Sjoch foar dit boekefûns: notulen tsjerkeried, SA-
NOF argyf NH Moarre-Ljussens ynv. nr2 op de data 11-11-1847, 14-11-1852, 8-5-1853, 
14-8-1853, 11-2-1858, 10-3-1859. 57 'Lijst der godsdienstige boekjes, ten gebruike bij 
de Catechisatien', SA-NOF argyf NH Moarre-Ljussens ynv. nr 7. 58 De diakonij fan 
Ljussens brocht yn 1849 ƒ 600, yn 1854 ƒ 650 ûnder by de notaris, dy fan Moarre yn 1861 
ƒ 300, sa docht bliken út de notulen fan de tsjerkeried. De bedraggen dy't de gemeente 
reservearre foar de earmfâlden leine yn de jierren 1860 yn Moarre tusken ƒ 600 en ƒ 1000 
jiers en tusken ƒ 600 en ƒ 1400 yn Ljussens. 59 Derby gong it om de ferantwurdlikens 
foar de earmesoarch. It ministeary Thorbecke I tsjinne in wetsûntwerp yn dat regele 
dat de steat de earmesoarch op him naam. De konservativen en anty-revolúsjonêren 
woene dat dy soarch primer by de tsjerken bliuw. Eart de wet yn behanneling kaam foei 
it ministeary. De wet fan 1854 kaam dan ek net fan Thorbecke, mar fan syn konservati-
ve opfolger Van Hall. 60 Notulen tsjerkeried 12-2-1863, SA-NOF argyf NH Moarre-Ljus
sens ynv. nr 2. 61 De nije lidmaten troch belidenis binne oan't 1880 meiteld. Nei dat 
jier bestie der in soarte fan 'belidenistoerisme': minsken út Ljussens diene belidenis yn 
de herfoarme tsjerke fan Anjum, dêrt in orthodokse dûmny stie. 62 Kiezers gemeente
ried Eastdongeradiel yn SA-NOF arg Eastdongeradiel ynv. nr. 775. De sensus foar it 
stimrjocht wie ƒ15. Sjoch De Vries, 'Het censuskiesrecht en de welvaart in Nederland', 
227. 63 Kohieren fan de Hoofdlike omslach fan de gemeente Eastdongeradiel foar de 
jierren 1877, 1885 en 1898 binne fûn yn it argyf Meindersma, oanwêzich SA-NOF Dok-
kum. 64 Notulen tsjerkeried, SA-NOF argyf Griff. Moarre-Ljussens ynv. nr. 1. 65 In frij 
detaillearre ferhaal oer wat der yn Moarre-Ljussens barde, ek yn de jierren foar 1851 by: 
Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Friesland I, 268ff. Wesseling basearret him op 
eigen ûndersyk, mar folget ek Van der Zweep, Swart mar leaflik, in boekje 'Bij de her
denking van het honderdjarig bestaan der Gereformeerde Kerk van Lioessens-Morra' 
en ek in rige artikels fan J. Douma, yn it Friesch Kerkblad (de ôfleveringen oer Moarre-
Ljussens binne fan jannewaris en febrewaris 1937). Douma die foar syn rige ek argyfûn-
dersyk. 66 Sifers fan Bos, In dienst van het Koninkrijk. Hy nimt se oer fan Hendrik 
Algra, Het Wonder van de negentiende eeuw. 67 Yn de Frânske tiid hie in lanlike kom-
misje in tal lieten selektearre foar gebrûk yn de tsjerketsjinst. Net alle dûmny's en 
gemeenten hiene ferlet fan dizze 'Evangelische Gezangen'. De tsjerklike oerheid lei doe 
in sjonggebod op: yn elke tsjinst minimaal ien fers fan ien gesang. Dat joech ek wer pro
blemen. De Provinsjale Synoade fan Fryslân konstatearre yn har sitting te Harns fan 19 
july 1808 dat 'In sommige Gemeenten menschen gevonden worden, die op allerlei wij
zen het Godsdienstig gebruik der Evangelische Gezangen, bij opvolgende besluiten der 
Synodale Vergaderingen in de Jaren 1806 en 1807 [...] vastgesteld, zoeken tegen te wer
ken, nutteloos en onstichtelijk te maken, en in hunne verdwaasde en onvrome voorin
genomenheid en drift menigwerf tot het aanrigten en bewerken van verwarring, open-
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bare wanorde, en verstooring van het Godsdienstig gezang voortvaren'. Dêrom krigen 
de dûmnys opdracht om de fersteurders fan de oarder earnstichich te fermoanjen en 
har dy't 'in die ongeregeldheden voortvaren' as 'moedwillige perturbateurs van den 
Openbaren Eeredienst' by de autoriteiten oan te jaan. 68 Sjoch De Vree, 'De Neder
landse Hervormde Kerk in de jaren vóór de Afscheiding'. 69 Boerum en Blije beide yn 
1835, Burdaardyn 1836, Dokkumyn 1841. 70 Ien fan de Ulrum-reisgers, dewiddo Styn 
Ludema-Buwalda, wie de oerbeppe fan Lolke van der Zweep, skriuwer fan it boekje by 
it 100-jierrich bestean fan de Grifformearde tsjerke fan Moarre-Ljussens. Van der 
Zweep fertelt ek: 'Later ging men met een schipper uit Paesens via Oostmahorn en 
Zoutkamp. Dat bekortte de voetreis aaanzienlijk. En bij kalm weer klonken over de 
Lauwerszee de psalmen van hen, wier lust het was, de Heere te vrezen' [Swart mar leaf-
lik, 12). 71 Notulen tsjerkeried 7-2-1836, SA-NOF argyf NH Moarre-Ljussens ynv. nr 1. 
72 Wesseling hat it prosesferbaal brûkt en jout de nammen troch fan oanwêzigen. Wes
seling, De Afscheiding van 1834 in Frieslandl, 272 ff. 73 Spoelstra hie yn de kadasterop-
jeftefan 1832 in hûs, hiemenwurkpleatsynsynbesit (Anjum B139, enB140). 74 Tams-
ma troude 9-10-1835 mei lefke Thomas Helder, widdo fan Renze Gerrits Sinia 
(1789-1831). Tamsma kaam dêrtroch yn de (oantroude) famylje fan ds. Van Kleffens. In 
broer fan Renze Gerrits Sinia, Jacob Gerrits Sinia, wie troud mei in dochter fan van 
Kleffens, Trijntje Paulus van Kleffens. lefke Helder en Trijntje van Kleffens wiene dus 
skoansusters. 75 Dizze pleats lei oan de tsjintwurdige Boltawei tusken Ajum en Pae
sens tichtby de krusing mei de Dyksterwei en is yn de jierren 1950 ôfbrutsen. It stee 
hearde ta de kadastrale gemeente Anjum, seksje D en hie nûmer 276. 76 Miskien 
hawwe de dielnimmers oan de oefeningen songen mei begelieding op in 'kabinetoar-
gel', dat neamd wurdt yn de boedelynvintaris makke nei it ferstjerren fan lefke Helder 
(RAF, Notaris Mitselwier, 24 oktober 1853, nr 159). It oargel waard taksearre op ƒ 230. 
77 Thomas Renzes Sinia wie berne op 24-5-1815, hij troude 21-5-1841 Catharina Eliza-
beth de Groot. Hja krigen twa dochters: lefke en Saakje; Grietje Renzes Sinia wie berne 
30—1816, hja troude 23-1-1851 mei Engbert Ypes Botma, widner mei bern en ien fan de 
rykste minsken út Eastdongeradiel. Hja krigen gjin bern. Botma wenne op deselde 
streek as de Sinia's. Antje Renzes Sinia wie berne 5-7-1824. Hja troude 15-5-1855 mei 
Uilke Douwes Dijkstra, widner mei bern. Hja kamen te wenjen op de pleats dêr't Antje 
grut wurden wie. Hja krigen twa bern dy't ferstoaren foar har mem 14-4-1859. 78 Tho
mas Renzes Sinia buorke op de hoeke fan de tsjintwurdige Boltawei en de Dyksterwei 
buten Ljussens (kadastraal Anjum D157). 79 De measte leden komme út de grutfamyl-
je Helder-Sinia-Tamsma: lefke Helder; har soan Thomas Sinia en dy syn frou Catharina 
de Groot; Helder har dochter Antje Sinia, dy't noch by har yn 'e hûs wennet; Helder har 
twadde man Arjen Tamsma en dy syn soan Klaas Tamsma, út Wierum. Fierder binne 
der Johan Schumacher (*21-6-1821 Kollum) grofsmid yn Anjum, Jan Babois (13-12-
1819), arbeider yn Anjum, Klaas Woudstra (1798, Wâldsein) skipstimmerman yn 
Anjum, Goikje Velda (*8-3-1800) troud mei Duinjema, Tiete Renderts, arbeider yn 
Anjum. (Duinjema wurdt neamd troch Wesseling, omt der by him yn 'e hûs oefeningen 
west hiene). It ferrin by de leden is grut: yn 1853 stjert lefke Helder, yn 1858 Jan Babois. 
Klaas Tamsma ferhuzet yn 1854 nei Wânswert, Klaas Woudstra yn 1855 nei De Harke-
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ma en Johan Schumacher nei Westergeast yn 1866. 80 Troch Arjen Ernstes Tamsma en 
Oeble Ypes Viersen. Tamsma hannele ek mei jild fan lefke Helder. Hja kochten fan 
Jacob Hendriks de Boer, gemier, 'Eene huizinge en hieminge staande en gelegen bij de 
buurt te Lioessens, het oude molenhuis genaamd, de huizinge gequoteerd met num
mer 34, met opreed en verder aanbehoren bekend ten kadaster Gemeente Anjum, sec
tie D nummer 51, huis en erf gemeten op zestien roeden zestig ellen'. RAF, Notaris Mit-
selwier, 10-1-1853, nr. 5. By de skieding fan de boedel Helder-Tamsma (RAF, Notaris 
Mitselwier, 24 febrewaris 1854, nr 36) gong dit besit nei de famylje Sinia. 81 Notulen 
tsjerkeried 25-8-1855, SA-NOF argyf Griff. Moarre-Ljussens ynv. nr. 1. 82 De ôfskieden 
tsjerken krigen yn 1856 yn Kampen har akademyske dûmnysoplieding. Oant dy tiid kri-
gen de dûmnys yn har regio parttime teologysk ûnderwiis. Yn Noardnederlân begûn De 
Cock sels dûmnys op te lieden yn Grins, Bovensmilde en wer Grins. Dêrnei ek ds. 
Tamme Foppens de Haan, dy't yn 1839 yn Ie syn amt as dûmny dellein hie en him dêr
nei by de ôfskiedenen oanslute. Hy wurke yn Grins en Burdaard. Yn Drinte fersoargen 
de broers Frederik en Wolter Kok elk in oplieding yn Dwingeloo en Ruinerwold. Frede-
rik stie ek in jiermannich yn Wânswert en die ek dêr syn opliedingswurk. De studinten 
wennen by de dosinten thús. Benammen Frederik Kok wurke neffens de ideeën fan de 
saneamde Drintske Rjochting yn de beweging fan de Ofskieding. Oanhingers dêrfan 
leine de klam op it besef by minsken fan skuld en ûnmacht (De Jong, 'Kerkgeschiede
nis'). Wolter Kok en Jan Bavinck fersoargen in oplieding yn Hoogeveen. Sjoch foar it 
teologysk ûnderwiis: Algra, Het wonder, 152; De Jong, 'Kerkgeschiedenis', 459; Ander
halve eeuw Gereformeerden, 12 dielen en ek Kok, Meister Albert en zijn zonen. Oer 
Tamme Foppes de Haan: Van Gelderen, Professor Tamme Foppes de Haan. 83 Nei 
gegevens oer de dûmnys fan Moarre-Ljussens is socht by De Haas, Gedenkt uw voor
gangers, en yn Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk 
Afgescheidene Kerk. 84 Dit ûntslach waard jûn op oanstean fan Hofstede de Groot, 
heechlearaar teology yn Grins, tagelyk ûnderwiis ynspekteur en en earder dûmny yn 
Ulrum. 85 Bygl. yn Uithuizermeeden as oefener en yn Smilde en Dwingeloo as skoal-
master, by minsken oan hûs. Sjoch Bouma, Een vergeten hoofdstuk, Van der Werp krige 
syn oplieding ta dûmny yn Grins en Burdaard. Net alle ôfskiedenen wiene like tefreden 
oer de oplieding: op de algemiene synoade fan de ôfskieden tsjerken (1843) kaam oan 'e 
oarder dat minsken fan de klassis Ljouwert fûnen dat der yn Grins en Burdaard 'examens 
konden hebben plaats gehad die meer in de vorm dan in de wezenlijkheid bestonden' 
sjoch Handelingen synoden, 368. 86 Yn 1857 gong Van der Werp nei Broek op Langendijk. 
Hy soe dêrnei noch yn Den Helder en Boerum wurkje. It slot fan syn karriêre spile him ôf 
yn Amearika. Dêr waard er dûmny en ek oplieder. Sjoch oer him: Nauta en Van den Berg, 
Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. 87 Veen-
stra hie 'verwer' west en wie yn 1844 dûmny wurden nei in oplieding by De Haan. Hy 
wurke yn Seisbierrum, Warkum en Sappemeer. Dêrwei gong er nei Moarre-Ljussens. 
Ek oer syn dûmny wurden hat de synoade in ûndersyk ynsteld. Yn 1849 fertsjinwurdige 
er Fryslân op de lanlike synoade. 88 Neffens Leviticus 18:16. 89 Hy hie syn oplieding 
hân yn Hoogeveen by W.A. Kok en J. Bavinck en hie stien yn Bentheim, Rouveen en Nije-
veen. 90 Ek dizze dûmny hie syn foarming hân yn it Drintske fermidden. As jonge man 
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fersoarge er by minsken oan hûs yn de omkriten fan Nijeveen kristlik ûnderwiis. Tage-
lyk folge er de oplieding foar dûmny by W.A. Kok yn Hoogeveen en yn 1846 waard Sap
penneer syn earste gemeente. Hy krige yn totaal 25 beroppen, ek út Noard Amerika en 
Súd Afrika, fertelt de skriuwer fan syn libbensberjocht, J. Offringa, yn Handboek der 
Gereformeerde Kerken. Ds. Jelle Offringa wie yn 1873 troud mei Christina Seeger, de 
dochter fan Engbert Seeger. 91 De Haas, Gedenkt uw voorgangers, 242. 92 Op de tsjer-
keriedsgearkomste fan 18-1-1861 wurdt Sinia beneamd ta scriba en Douwe Uilkes Dijk
stra ta 'kerkvoogd'. Dat lykje beide permaninte funksjes, njonken de âlderlingen en dia
kens. 93 Notulen tsjerkeried 12-9-1856, SA-NOF Arg. Griff. Moarre-Ljussens nr 1. 94 
Notulen tsierkeried 27-3-1857, SA-NOF Arg. Griff. Moarre-Ljussens nr 1. 95 Ien fan de 
belidenisgeskriften. 96 Notulen tsjerkeried 29-2-1856, SA-NOF Arg. Griff. Moarre-Ljus
sens nr 1. 97 Op 28-5-1855 dogge net minder as 5 minsken belidenis, dy't ek noch 
doopt wurde moatte. It net doopt wezen koe ferskillende oarsaken hawwe: de âlders 
hiene oare opfettings as de dûmny; de âlders wiene fan de tsjerke ferfrjemde; de âlders 
libben op in skip en kamen net faak yn it plak dêr't hja offisjeel ta hearden. 98 Dat wie 
oars as yn de herfoarme tradysje. It foei de ôfskieden tsjerken net ta har regeling te 
hanthavenjen. It tsjerkeriedsboek fan Moarre-Ljussens dielt noch yn 1858 mei dat bern 
fan net-doopte âlders net doopt wurde kinne notulen tsjerkeried 8-8-1858, SA-NOF 
Arg. Griff. Moarre-Ljussens nr 1. 99 Sjoch Algra, Het wonder van de negentiende eeuw, 
151 dêr 't de ferskillende opfettings oer de doop yn de rûnten fan de ôfskiedenen 
besprutsen wurde. 100 Notulen tsjerkeried 8-8-1858, SA-NOF Arg. Griff. Moarre-Ljus
sens nr l . 101 Notulen tsjerkeried 3-2-1859,19-1-1860,30-10-1871,31-5-1870, SA-NOF 
Arg. Griff. Moarre-Ljussens nr 1. 102 Notulen tsjerkeried 3-7-1866 en 29-7-1867, SA-
NOF Arg. Griff. Moarre-Ljussens nr l . 103 Sa ek Sara Hendriks Hellinga, berne 1-7-1837 
Lichtaard. Hja troude 5-6-1856 mei Johannes Hedzers Rijpstra (berne 1-6-1834, Mitsel-
wier). Hja buorken yn Mitselwier. Rijpstra hie yn 1863 stimrjocht foar de gemeenteried 
en hy betelle yn 1877 hoofdlike omslach yn klasse 11, ƒ 32,79: in bedrach foar in net al te 
grutte boer. Der kamen sân bern tusken 1857 en 1879. Sara Hellinga die yn 1863 belide
nis, de bern waarden by de ôfskiedenen doopt. Rijpstra stiet as iennige fan de húshâl-
ding as NH yn de befolkingsregisters. Yn 1882 gong de húshâlding nei de Feriene Ste-
aten. 104 It befolkingsregister fan Easternijtsjerk fan 1869 jout foar de bern Boelens 
oan dat hja 'CG' (Christelijk Gereformeerd) binne, fan Dieuwke Meindertsma ek. Zwart 
en de bern van Meindertsma en Zwart stean as NH yn it register. 105 Sjoch oer him 
Swart, In doarp yn 'e Noardeasthoeke, 166 ff. 106. De Earmewet fan 1854 (Steatsblêd 
100) regele yn art. 20: 'de ondersteuning der armen wordt [...] overgelaten aan de kerke
lijke en bijzondere instellingen van weldadigheid', en yn art. 21: 'Geen burgerlijk 
bestuur mag onderstand verlenen aan armen, dan na zich [...] te hebben verzekerd, dat 
zij dien niet van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid kunnen erlan
gen [...]'. De earmfâlden fan in doarp hiene dan it foech in lidmaat fan de ôfskieden 
tsjerke yn hokker doarp dan ek, te ferwizen nei de diakonij fan har tsjerke. 107 Notulen 
tsjerkeried 7-5-1858, SA-NOF Arg. Griff. Moarre-Ljussens nr 1. 108 Notulen tsjerkeried 
7-5-1858, SA-NOF Arg. Griff. Moarre-Ljussens nr 1. 109 Notulen tsjerkeried 20-5-1859, 
SA-NOF Arg. Griff. Moarre-Ljussens nr 1. It beslút fan 20-5-1859 hat de letterlike tekst: 
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'Bepaald om aan te tekenen omtrent de colekten die zoo verschillende zijn door de dia
kens in een boekje hetgeen dat als een vrijwillige gifte aan de buitenarmen gegeven 
wordt die wegens hun lidmaatschap leden zijn der gemeente maar die wegens kragtens 
de geboorte niet in de Com der gemeente Lioessens begrepen zijn Dog een vrijwillige 
gift uit liefde wordt gegeven'. Mei de 'liefdegiften' praktisearre de tsjerkeried de fisy fan 
Groen van Prinsterer op de earmesoarch. It is tige de fraach oft de broeders yn Moarre -
Ljussens dat witten hawwe. Groen fersette him tsjin it prinsipe fan troch de oerheid 
garandearre rjocht op earmesoarch. Sjoch: Wolffram, 'Vliegen in de zalf. 110 Yn 1856 
en yn 1859 waard Meindert Pieters Meindertsma beneamd ta earmfâld. Hy komt yn de 
notulen fan de ôfskieden tsjerke net foar. Syn bern wol. Louw Haaijes Minnema, 
earmfâld yn 1857 en 1860 komt yn notulen net foar as nij lidmaat, wol as tsjerkeriedslid 
yn 1868. Yn 1858 waard Hendrik Knoop earmfâld. Hy wie de skoalmaster fan Nijewier 
en herfoarme. Dat Meindertsma en Minnema net yn it notuleboek foarkomme as be-
lidenis-kandidaten is net frjemd. Dat is ek it gefal mei Ype Oebles Viersen en Uilke Dou-
wes Dijkstra, beide lidmaten yn de begjinjierren en finansjeel belutsen by de gemeente. 
111 Yn 1853 op 12 juny stoar Tamsma syn frou, Iefke Helder en dêrtroch ûntfoel Tams-
ma de materiële mooglikheid de funksje fan earmfâld út te oefenjen. 112 Germ Abma 
hat yn Geloof en Politiek, G(errit) J(acobs) Sinia as earste yn 1851 (s. 435, 436). Nei alle 
gedachten is dit in fersin. 113 De tsjerkeriedsnotulen joegen fan de belideniskandida-
ten allinne de foar- en efternamme. De persoan dy't derby hearde moast op it streekar-
gyf yn Dokkum socht wurde yn de befolkingsregisters. Dêryn steane behalve de per-
soansgegevens en dy oer de húshâlding ek it tsjerkegenoatskip. As de nammen yn it 
tsjerkeriedsboek en dy fan it befolkingsregister identyk wiene en as de persoan yn it 
register folgjend op it jier fan behdenis as 'kerkgenootschap': 'CG' of 'Chr. Geref.' of yn 
Easternijtsjerk 'geen' hie, is oannommen dat dy persoan deselde wie as dy út de notu
len. It probleem by it sykjen wie dat it wenplak fan de nije leden net yn it notuleboek 
stie. Foar it sykjen bestie net in fêste prosedure. Op it streekargyf yn Dokkum binne 
yndises op de befolkingsregisters oanwezich. Dy yndises jouwe in tagong per doarp per 
register en mear as de helte fan de nije leden wennen yn Ljussens of Nijewier, dus lei it 
sykjen yn dy yndises foar de hân. In oare sykwei gong fia de boargerlike stân. Fia de 
kompjûter is te sjen oft ien mei in bepaalde namme berne, troud of stoarn is yn Noard-
east Fryslân. De akte jout dan wer ynformaasje oer it wenplak. In kaartsysteem dêr't 
alle befolkingsregisters fan Eastdongeradiel yn ferarbeide binne, biedt in tredde moog
likheid. Net alle oannommen leden binne werom fûn. It is slagge om fan de 418 notear-
re nije lidmaten en doopleden 379 te trasearjen. Fan har binne bertedatum en -plak, 
boargerlike steat, berop en wenplak notearre. 114 In oersjoch fan de absolute en relati-
ve sifers:Wenplak nije lidmaten fan de ôfskieden tsjerke fan Moarre en Ljussens 1850-
1890: Ljussens: 127 (36%); Nijewier: 87 (23%); Nijtsjerk: 41 (11%); Anjum: 36 (9%); Mit-
selwier: 19 (5%); Westdongeradiel 18 (5%); Paesens: 18 (5%); Moarre 15 (4%) en 
Eastdongeradiel: 8 (2%). Totaal: 379 (100%). Boarne: Notulen tsjerkeried 7-5-1858, SA-
NOF Arg. Griff. Moarre-Ljussens nr 1. 115 Notulen tsjerkeried 14-1-1869, SA-NOF Arg. 
Griff. Moarre-Ljussens nr 1. 116 In ôfskrift dêrfan krige ik fan J. Walda fan Nijewier. 117 
Wesseling suggerearret in min of mear selstannich bestean fan 'gezelschapsleven' yn 
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Nijewier. Dat soe stipe hân hawwe kinne fan de Waarheidsvrienden en fan de ôfskieden 
tsjerke fan Moarre-Ljussens. Wesseling neamt ek in groep yn Paesens om 1850 hinne. 
Ut de notulen fan de tsjerkeried docht lykwols bliken dat de Nijewiersters gewoan lid
maat waarden. Dat kloppet ek mei Scheepstra syn ferhaal. 118 Notulen tsjerkeried op 
dy data, SA-NOF Arg. Griff. Moarre-Ljussens nr 1. 119 De datearring is net dúdlik. Noch 
yn 1878 krige âlderling Vlasma út Nijewier opdracht fan de tsjerkeried nochris goed de 
mooglikheden foar in lokaal yn Nijewier nei te gean. Scheepstra fertelt dat it lokaal 
boud waard op it plak dêr't letter de grifformearde tsjerke komme soe. Dy waard boud 
yn 1892. 120 It tal stimmers op de gemeenteried, dus minsken dy't in heale sensus oan 
belesting betellen wie yn 1863: yn Gemeente Eastdongeradiel 447, yn Ljussens 24, yn 
Moarre 31 en yn Nijewier 22. N.B. By Ljussens binne Thomas Renzes Sinia en Ype 
Oebles Viersen meiteld, hoewol't dy offisjeel yn Anjum wennen. 121 De famylje Albert 
Sjolles Douma bliuw herfoarme. Dizze famylje betelle yn 1863 mei dy fan Taeke Pieters 
Klimstra (berne 1785) de beide heechste bedraggen belesting yn de list fan kiezers. Pie-
ter Taekes Klimstra die herfoarme belidenis yn 1830, waard gjin herfoarme amtdrager, 
wol doarpsearmfâld. Yn 1876 docht bliken dat Taeke Pieters Klimstra jr oarganist is yn 
de ôfskieden tsjerke. De Klimstra's komme net foar yn de list mei minsken dy't belide
nis diene op de tsjerkeried. 122 Sjoch foar ûndersyk nei houlikspartners: Noordam, 
Leven in Maasland, 120-136. 123 SA-NOF ferslaggen gemeenteried 1854. 124 Dêr-
foaroer yn Nijewier wol. Yn dat doarp beneamde it gemeentebestjoer geregeld in lid
maat fan de ôfskieden tsjerke: Louw Haaijes Minnema, Meindert Pieter Meindertsma, 
Pieter Meindert Meindertsma en Renze en Bouwe Gerrits Dijkma. 125 De fmansjele 
ferslaggen fan de doarpsearmfâdy fan Ljussens binne wat it jild oangiet tige krekt. De 
omskriuwing fan de posten lykwols is net konsistint. Yn guon jierren wurde de bediel-
den by de namme neamd, yn oare stiet bygelyks 'eenige armen'. Yn in tal gefallen 
wurde de leverânsiers neamd, soms ek net. 126 Sjoch ek Abma, Geloof en Politiek. Hy 
jout op side 435 en 436 in oersjoch fan polityk aktive konfesjonelen yn Eastdongeradiel 
yn de jierren 1850-1871. Fan har hearden yn alle gefallen T.R. Sinia, K.H. Vlasma en 
D.U. Dijkstra by de ôfskieden tsjerke. 127 Sjoch ek de haadstikken oer de kristlike skoalle 
yn Swart, In doarp yn de Noardeasthoeke. 128 In diskusjepunt dat hieltyd wer oan 'e 
oarder komt is dat fan it skoallejild. It gemeentebestjoer hie it yn 1861 ôfskaft om de 
tagonklikens fan it ûnderwiis te fergrutsjen. Foarstanners fan bysûnder ûnderwiis dy't 
har skoallen sels bekostigje moasten, seagen fergees iepenbier ûnderwiis as ûnearlike 
konkurrinsje. Yn 1867 fûn der wer in diskusje pleats nei oanlieding fan in fersyk út 
Anjum om it skoallejild wer yn te fleren. Yn de ferslaggen fan de gemeenteried binne it 
beslútfoarmingsproses, mei dêryn in taspraak fan Gerrit Sjolles Sinia, en de stimmin-
gen goed te folgjen; SA-NOF ferslaggen gemeenteried oktober en novimber 1867. 129 
Het Noorden, Nieuwe Bildtsche en Dokkumer courant, 6-6-1879 en 22-7-1879. 130 De 
kandidaten wiene doe: T.P. van de Herberg (Anjum), D.U. Dijkstra (Ljussens), DurkA. 
Zwart (Nijtsjerk), Douwe A Beintema (Anjum) en it bestjoer fan de gemeentlike kiesfe-
riening bestie út: Th. R. Sinia (presidint), A.A. Blom (penn)., J. IJ. Botma en W.A Kop-
mels, (sekr.): Het Noorden, 8-7-1879. 131 Sjoch Vanhaute, Heiboeren, 79. It notearjen 
en yndielen fan de beroppen yn Moarre en Ljussens levere gjin dúdlike ferskillen op 
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tusken beide doarpen. De betreklikens fan de wearde fan de folkstelling fan 1839 as 
boarne foar it meitsjen fan in beropsstruktuer waard by dizze bewurking wol dúdlik: yn 
Ljussens wennen 26 gerniers en 7 'landbouwers', yn Moarre 10 gerniers en 12 'land
bouwers'. Dit ferskil is sa grut dat der is reële káns bestiet dat de opnimmers fan de 
gegevens net gelikens tochten oer wa't boer wie, wa arbeider en wa gemier. Ynkonsi-
stinsje bestiet ek by it notearjen fan ynwenjend personiel. 

Ljussens Moarre Nijewier 
m f m f m f 

boereknegt 27 
dienstbode 26 7 18 13 
dienstmeid 4 17 
arbeider 31 7 35 2 12 21 
Boarne: folkstellingen 1839, SA-NOF. De dienstbodes yn Ljussens en Nijewier wurkje 
en wenje by in boer; in dienstmeid wennet (meastal) by in útoefener fan in oar berop as 
boer. De boereknegt fan Moarre wurket en wennet by de boer en de dienstmeid fan 
Moarre wurket en wennet by de boer of by ien mei in oar berop. Der wiene yn 1839 in 
bakker en in dûmny mei in dienstmeid yn Moarre. Sjoch oer gerdenier, arbeider en 
boerenknecht ek: Blauw, Van Friese grond, 34,35. 132 De elite wurdt hjir definiearre as 
'wenjend yn in húshâlding mei personiel - sûnder ta dat personiel te hearren'. 133 
Sjoch behalve by Vanhautte, Heiboeren, ek: Priester, 'Agrarische productie en werkgele
genheid', 51, noat 51. Vanhautte brûkt de term 'potentiële arbeidsinbreng' en Priester 
'geschat arbeidsvolume'. 134 Priester stelt dat it oanbod fan arbeid de driuwende krêft 
is yn de dynamyk fan de agraryske ûntjouwing op de klaaigebieten yn Grinslân yn de 
perioade oant likernôch 1860; Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw 
in Groningen. 135 De folkstelling is oardere neffens wengebouwen, mei yn guon dêrfan 
mear as ien húshâlding. De beskriuwing fan in húshâlding giet neffens generaasje en 
famyljerelaasje: earst komme pake en beppe, dan heit en mem, dêrnei de bern, dan 
ynwenjende húsgenoaten en ta beslút it personiel. Fan al dizze kategoryën wurde earst 
de manlju notearre. In húshâlding kin dus bestean út: beppe - widdo; soan - widner; 
jonges út in earder houlik, famkes idem; jonges út it léste houlik, famkes idem; in bern 
mei in namme dy't net past by alle foarige, ynwenjend manlik personiel en ynwenjend 
froulik personiel. 136 Yn neifolging fan Vanhautte binne de troude mânlju, de widners 
en de widdoën telt as gesinshaden. Mei de net-troude mânlju en de net-troude froulju 
telden hja foar 1. De troude froulju en de minsken âlder as 64 jier telden foar 0.5. De 
bern jonger as 12 diene yn de tellingen net mei. Peter Priester hat it arbeidsoanbod 
opsplitst yn in lânbou-part en in net-lânbou-oandiel. Dat liket foar ús doel oantreklik, 
omt dêr ferskillen tusken doarpen mei dúdlik wurde kinne. Mar de gerniers jouwe pro
blemen by it rekkenjen: hjirboppe die bliken dat gerniers ek wolris as boer of as arbei
der optekene stie. 137 Priester konstatearret tusken 1815 en 1860 op de klaai yn 
Grinslân tanimmende wurkgelegenheid yn de ikkerbou. Sjoch De Economische ontwik
keling, byg. 211. Hy hat ek fûn dat de arbeidspartisipaasje fan froulju en bern op greide-
bedriuwen lytser is as yn de ikkerbou. 138 Sjoch foar beide boarnen de ynliedings by de 
dielen Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832. Diel 17 befettet de 
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gegevens oer Kadastraal Anjum. It floreenregister fan 1858 is bewarre yn SA-NOF, argyf 
Eastdongeradiel ynv. nr 1076. Yn it kadaster hearre Moarre en Ljussens ûnder de kada
strale gemeente Anjum. De seksjes C en D falie aardich gear mei beide doarpsgebieten: 
seksje C leit yn dat fan Moarre, seksje D yn dat fan Moarre en Ljussens beide, wylst it 
part fan Ljussens dat yn de Anjumer en Ljussemer polder leit by seksje A heart. Om 
efter it besit fan de elite yn Moarre en Ljussens te kommen, soe op in kaart mei de krek-
te oantsjutting fan de doarpsgrinzen dat besit yntekene en dêrnei opteld wurde moatte. 
Dat is net mooglik. Dêrom is in oare boarne brûkt foar dit doel, de floreenkohieren fan 
1858. Yn dizze kohieren waard it grûnbesit byhâlden yn ferbân de floreenbelesting, de 
basis fan it stimrjocht yn tsjerke. 139 Nijewier fait ûnder in oare kadastrale gemeente 
en is op dit punt net ûndersocht. 140 Foar Ljussens: de famyljes Baard van Sminia en 
Storm van 's Gravesande, foar Ljussens de famylje Sminia. 141 Sjoch foar de wenplak-
ken fan grûneigners yn fjouwer kadastrale gemeenten: Blauw, Van Friese grond, 46, 
tabel 2.5. 142 It binne de famyljes van Eizinga - van Kleffens, Teernstra - Botma en 
Sinia. Sjoch de Botma-famylje en de Sinia-famylje yn de bylage. By de fersweagere 
famyljes giet it om de Botma's fan Moarre en de Sinia's fan Weerd en Welgelegen. 143 
De famyljes yn de earste kolom hawwe mear as 20 ha grûnbesit yn Ljussens yn 1858 en 
har relaasjes ûnderelkoar en ta de tsjerken wurde yn de rjochter kolom beskreaun: 
Erv. Renze G. Sinia Binne de Ljussemer Sinia's. Grietje Sinia trout Engbert Ypes 

Botma; Antje Sinia trout Douwe Uilkes Dijkstra, soan fan 
Barber Harmen Rijpersma 

Engbert Ypes Botma Is in Anjumer Botma; trout Grietje Sinia. Bliuwt NH. Syn 
dochter Aaltje tr. Douwe Johannes de Groot út Nes WD, in 
broer fan de frou fan Thomas Renzes Sinia. Gean oer nei de 
ôfskieden tsjerke (1868) 

Erv. Reiding Jan Jacobs Reiding trout wid. Stijntje Buwalda, earder troud 
mei Ludema en Buwalda, neffens it ferhaal al in Ulrum-
gongster 

Erv. Benthem Jan Jacobs Benthem trout Grietje Pieters Meindertsma út 
Nijewier, beide oer nei Ofskieding. 

Erv Rijpersma Barber Harmen Rijpersma trout Douwe Uilkes Dijkstra, fan 
it begjin lidmaat ôfskiedenen. 

Kornelis Douwes Dijkstra NH gjin famylje fan Douwe Uilkes 
Taeke Pieters Klimstra NH? Teake Pieters Klimstra jr wurdt yn 1876 neamd as oar-

ganist by de ôfskiedenen. 
144 Sjoch it oersjoch hjirboppe. 145 Sjoch Priester, De economische ontwikkeling van 
de landbouw in Groningen,18îf. 146 Dat docht bliken troch de kadasternûmers fan it 
lân fan lytse eigners út 1858 op te sykjen yn de kadasterale gegevens fan 1832 en te sjen 
wa'tyndatjierdeeignerwie. 147 '[...] dat omstreeks 1850 een veelvoud van de Neder
landse bevolking, vergeleken met een halve eeuw tevoren, er aan gewend was geraakt 
de zondag goeddeels aan kerkgang te besteden'. Sjoch Kloek en Mijnhart, 1800 Blauw
drukken voor een samenleving, 207. 148 Twa bern fan in suster fan Iefke Helder, dy't 
troud wie mei in Sinia út Ljussens, hawwe in rol spile yn it Frysk Reveil. Sjoch foar Tho-
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mas Siolles Sinia: Wumkes, It Fryske Reveil yn Portretten en foar Gerrit Sjolles Sinia: 
Swart, In doarp yn de Noardeasthoeke. Sjoch ek famyje Sinia yn de bylage. 149 Fan de 
lidmaten fan de earste oere wennen dêr yn 1851 Thomas Renzes Sinia, in pleats fierder 
Iefke Helder en har dochter Antje Renzes Sinia en wer in pleats fierder Grietje Renzes Sinia 
dy't troud wie mei Engbert Ypes Botma. Noch wer fierder nei Anjum wenne Ype Oebles 
Viersen. Oan de Alddyk: de Klimstra's en de Sminia's. 150 Wybenga, Bitinkingsdei. 
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Taheakke 1 D e Sinia's 

Gerrit Renzes 
1680-1752 

Ren ze Gerrits 
1717-voorl806 

Gerrit Gerrits 
1719-1780 

Gerrit Renzes 
1769-1811 

Aukje Gerrits 
1756-1848 

Antje Sjolles Douma 
1769-1841 

Jacoh Sjolles Douma 
(=181.1: Sinia) 

Renze Gerrits Sjolle Gerrits 
1789-1831 1800-1858 

Yfke Thomas 
Heidei 
LJUSSENS 

Trijntje Thomas 
Helder 
SYBRANDAHUS 

1_ 

Jacob Gerrits 
1805-1843 
x 
Trijnte Paulus 
van Kleffens 
WEERD 

~r r~ 
_ i_ 

Thomas Renzes Grietje Renzes Antje Renzes Thomas Sjolles 
1815-1894 1816-1874 1824-1859 1823-1880 
Ofsk. tsjerke x x Frysk Reveil 

Engbert Ypes Douwe Uilkes 
Botma Dijkstra 

I 
Gerrit Sjolfes 
1825-1873 
Frysk Reveil 
riedslid 

Gerrit Jacobs 
1785-1857 
riedslid? 
WELGELEGEN 

Baukje Gerrits 
1818-1907 
x 
Gerhardus 
Paulus van 
Weffens 

Yttje Gerrits 
1822-188B 

Thomas Gerrits 
1824-1858 

Eesge Folkerts 
Botma 

Janke Folkerts 
Botma 

Taheakke 2 De Botma's 

Sake Gerrits 
1681-1751 

(houlik 1) 
Hermanus Sakes 

Grietje Hermanus 
1748-1840 

Engbert Lieuwe; 
f1811: Botma) 

Ype Engberts 
1782-1848 

Engbert Ypes 
1808-1876 

(houlik 2) 
Trijntje Sakes 

Folkert Kornelis (1811: Botma) 

Sake Folkerts 
1769-1847 

Folkert Sakes 
1806-1866 

Sake Folkerts 
1837-1915 

Kornelis Folkerts 
1771-1809 

Folkert Kornelis 
1793-1847 

Berber Pieters Teenstra 

lanke Folkerts 
1819-1898 

Eesge Folkerts 
1824-1911 

1) Wytske Botma 
2) Grietje Renzes Sinia 

Dettje Kiazes 
Eelkema 

Thomas Gerrits 
Sinia 

Yttje Gerrits 
Sinia 

Boarne: ynternet, De Walle fia Sneupers 



'Een persoonlijk voortbestaan...' 
Ds. Albertinus van der Heide en de parapsychologie 

DERKJANSEN 

Het schrijven van een lemma voor een Biografisch Woordenboek is een van 
de lastigste onderdelen van het historische handwerk. In kort bestek een afge
rond beeld geven en daaraan een afgewogen oordeel verbinden vraagt veel 
onderzoek, inlevingsvermogen en een heldere formulering. Een aldus ontsta
ne tekst zal altijd vragen oproepen en dat is niet bezwaarlijk, mits zij uitdagen 
tot nader onderzoek en de beantwoording leidt tot meer inzicht in het leven 
van de persoon in kwestie. Het komt echter voor, dat er - het zij met de nodi
ge voorzichtigheid gezegd - vragen rijzen die het gevolg zijn van oppervlakkig 
onderzoek of onvolledig overzien. Wat bijvoorbeeld te denken van het lemma 
over Hilbrand Boschma in het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het 
Nederlandse protestantisme.1 Van deze Fries om útens, ook wel genoemd 'de 
evangelist van Ruurlo' heet het in het begin: 'Hij voelde zich verbonden met 
de plattelandsbevolking waar hij uit voortkwam. Haar vragen, zoals die over 
het sterven en het voortbestaan na de dood, waren de zijne. De antwoorden 
zocht hij in het spiritisme'. Merkwaardig is dan wel, dat dit voor Boschma 
blijkbaar essentiële verschijnsel vervolgens in het vrij grote lemma totaal niet 
meer aan de orde komt. 

In het tweede deel van het Biografisch woordenboek van het socialisme en 
de arbeidersbeweging in Nederland lijkt zich iets dergelijks voor te doen, waar 
de kerkhistoricus en biograaf van Friese socialisten J.J. Kalma in het lemma 
'Van der Heide' meedeelt: 

Het uitzonderlijke had steeds Van der Heide's aandacht. In 1911 pleitte hij voor 
de radicale collega Boers, die geschorst was. Hij schonk aandacht aan para
normale verschijnselen. Homosexuelen konden lang voor 1940 bij hem op 
begrip rekenen.2 

Naar aanleiding van het bovenstaande kan men zich diverse vragen stellen. 
Bijvoorbeeld, of het hier werkelijk om uitzonderlijke zaken gaat? 

In deze bijdrage zal dat worden nagegaan voor het tweede gedeelte van de 
in het citaat genoemde drieslag: Van der Heide's aandacht voor het paranor
male. Tevens wordt onderzocht, wat het gehalte daarvan was en welke rol het 
verschijnsel speelde in zijn leven. Dat Van der Heide's belangstelling ervoor in 
ruimer kring bekend was blijkt uit een brief van een andere Friese kerkhisto
ricus, te weten Geert Aeilco Wumkes, die - doelend op het spirit(ual) isme - op 
25 december 1950 aan de Groningse folkloriste Eilina Johanna Huizenga-
Onnekes schreef: Tk ben-benieuwd naar de Gedenkschriften, die mijn oud-

DE VRIJE FRIES 83 (2003] 179-200 
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Pagina uit het handschrift van 'Mijn Mémoires' 

collega ds. A. van der Heide, voorheen te Britswerd, later Lid der Tweede 
Kamer, nu te 's Hage, bezig is te schrijven. Hij heeft zich jarenlang verdiept in 
hetgeen ook U steeds boeit. Ik memoreerde er iets van op bl. 445-447 (ook in 
verband met ds. Beversluis te Zuidwolde) in mijn "Nei Sawntich Jier". Ook ds. 
L. de Baan te Boksum (1911) was er vol van'.3 De 'Gedenkschriften' waar 
Wumkes op doelt zijn de op schrift gestelde herinneringen van Van der Heide, 
die rond het jaar 1950 werden vervaardigd en thans te Leeuwarden als hand
schrift onder de titel 'Mijn Mémoires' in Tresoar (locatie: Provinsjale en Buma 
Biblioteek fan Fryslân) berusten.4 Deze vormen de belangrijkste bron voor de 
beantwoording van de hierboven geformuleerde vragen.5 
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Een leven in vogelvlucht 

Voor de in Leeuwarden geboren Van der Heide (7 april 1872-29 juli 1953) zijn 
de studiejaren aan de theologische faculteit te Leiden (1890-1895) van emi
nente betekenis geweest.6 Hij kwam daar in aanraking met een, naar eigen 
zeggen, democratische gezindheid,7 waarvoor het fundament onder andere 
was gelegd door de atheïst en vrijdenker dr. Vitus Bruinsma, één van zijn 
docenten aan het Leeuwarder gymnasium. Door hem kwam hij ook in con
tact met de Friesche Volkspartij.8 

In Leiden werden zijn (sociaal-)democratische gevoelens verdiept en met 
andere Friese theologiestudenten als S.C. Kijlstra, A. de Koe, JA. Bruins jr„ ]. 
Sevenster en J.L. Klein bestudeerde hij Tolstoi,9 maar diens geweldloosheid 
overtuigde hem niet. Zijn sympathie ging eerder uit naar Troelstra's Sociaal-
demokratische Arbeiderspartij (SDAP), omdat hij niet kon aanvaarden dat er 
zonder verzet en strijd, immers 'ook onbloedig verzet was het weerstaan van 
de booze', radicale veranderingen zouden komen.10 Na zijn kandidaats- en 
proponentsexamen, waarbij zijn proefpreek - naar eigen zeggen11 - nogal wat 
sociale elementen bevatte, ontving hij beroepen van de hervormde gemeen
ten van Scherpenzeel (Weststellingwerf) en St. Jacobiparochie. Hij koos voor 
de eerste gemeente en op 10 november 1895 werd hij daar door een oom 
bevestigd. 

De 'Mémoires' schetsen Scherpenzeel als een veendorp met grote sociaal-
economische tegenstellingen. Rijke veenbazen en tamelijk welvarende boe
ren stonden tegenover arme veenarbeiders en landarbeiders, die een groot 
deel van het jaar werkloos waren.12 Van der Heide koos duidelijk partij voor de 
zwakkeren en de arbeiders voelden, dat hij aan hun kant stond. Dit leidde 
soms tot aanvaringen met de elite van het dorp, vooral omdat hij niet aarzel
de vanaf de kansel onrechtvaardige en onfrisse situaties in het dorpsleven aan 
de orde te stellen. 

In 1897 werd hij lid van de SDAP. Hij was daarmee, naW. Bax en G.W. Mel-
chers,13 de derde predikant die ook daadwerkelijk voor Troelstra koos. Dit 
leidde tot felle reacties, ook in de pers. Scherp in zijn oordeel was het weke
lijks verschijnende humoristisch-satirische propagandablad van de Vrije 
Socialisten De Roode Duivel,14 dat als volgt oordeelde: 'Z.M. Pieter Jelles de 
eerste heeft als hofprediker aangesteld ds. Van der Heide'.15 

In 1898 vertrok Van der Heide naar het dicht bij Leeuwarden gelegen 
Engelum. In deze gemeente - kleiner, maar ook minder betalend16 - kreeg hij 
meer tijd voor redactioneel werk. 'Volksbladen' als Arm Friesland, De Volks-
strijd en het Friesch Volksblad profiteerden hiervan, maar ook zijn propagan
da-activiteiten voeren er wel bij.17 Hij kon zich nu eveneens intensiever in de 
Hogerhuis-zaak verdiepen en speelde een vooraanstaande rol als verdediger 
van de drie broers Hogerhuis èn hun raadsman Troelstra. De laatste herinnert 
zich in zijn Gedenkschriften daaromtrent: 'in het "Volksdagblad" [verschenen] 
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een 25-tal verklaringen ten laste van de werkelijke daders, verzameld en 
gepubliceerd door ds. Van der Heide, met het aanbod uit naam van hen, die 
deze verklaringen hadden afgelegd, ze onder ede te bevestigen'.18 Met deze 
summiere mededeling doet hij overigens wel tekort aan de betekenis van Van 
der Heides rol in deze zaak.19 

Zowel in de gemeente Engelum, als de daaropvolgende Britswerd-Wieu-
werd (1906-1925) zette hij voort, wat hij in Scherpenzeel was begonnen: naast 
werk voor de geheelonthoudersbeweging en de SDAP bleef hij ook hier in 
directe zin maatschappelijk actief. Dat ging zover, dat de pastorie een vlucht-
haven werd voor maatschappelijk gestranden.20 

Zijn naam had nu zo'n klank gekregen, dat een SDAP-lidmaatschap voor 
de Tweede Kamer in het vizier kwam. In 192521 werd hij met J.H.A. Schaper en 
mevrouw A.E.J. de Vries-Bruins kandidaat gesteld op de kieslijst Groningen-
Drenthe. 'En ja, 1 juli waren de verkiezingen, en 3 Juli kwam het ene telegram 
na het andere: Gelukgewenst! Gefeliciteerd! Ik was gekozen, preekte 6 Sept. 
afscheid en vertrok de volgende dag naar Voorburg, waar ik eenige weken 
tevoren op de Koningin Wilhelminalaan 50 een huis had gekocht'.22 

Tot 1937 was hij lid van de Tweede Kamer en hij zette zich daar in op diver
se terreinen: onderwijs, bibliotheekwezen, reclassering, drankwet en gevan
genen. Hij werd ook een door gevangenen geliefd celbezoeker en later nog 
regent van de Scheveningse strafgevangenis. Nadat hij de 65-jarige leeftijd 
had bereikt, bleef hij actief op diverse terreinen, onder andere als voorzitter 
van de commissie 'Hulp aan Spanje', maar de publiciteit zocht hij niet meer. 

'Mijn Mémoires' 

Van der Heides 'Mijn Mémoires', waaruit in het voorgaande reeds werd geput, 
zijn omstreeks 1950 - dus ongeveer op 80 jarige leeftijd - te Voorburg geschre
ven. Ze eindigen vrij abrupt, omdat hij de laatste levensjaren hulpbehoevend 
werd en moest worden verpleegd in het rusthuis Oud Rozenburg te Den 
Haag. Om, naar hij zelf schrijft, de stof 'een beetje overzichtelijk' te maken, 
hanteerde hij bij het ordenen van zijn herinneringen een voor de hand liggen
de chronologische indeling: bewaarschool, 1875-1878; lagere school, 1878-
1884; gymnasium, 1884-1890; student, 1890-1895; predikant, 1895-1926; lid 
van de Tweede Kamer, 1926(!)-1936; verschillende werkzaamheden, 1936-
1951. 

Een nadere beschouwing van het handschrift laat ons echter zien, dat hij 
bij de vervaardiging daarvan met de chronologie zeer losjes omging. Regel
matig wordt de verhaallijn onderbroken door flash-backs, standpunten 
jegens bepaalde zaken worden ingenomen, gewogen en verderop in de tekst 
herzien, en sommige passages dragen duidelijk het karakter van een plotse
linge herinnering, die snel moest worden genoteerd. Een meer coherente 
behandeling daarentegen krijgt een aantal gebeurtenissen, die voor Van der 
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Heide van bijzondere betekenis zijn geweest: de Hogerhuis-zaak, zijn rol in de 
- overigens mislukte - Spoorwegstaking van 1903 te Leeuwarden, waarbij hij 
onverhoeds tot voorzitter van het lokale Comité van Verweer werd gebombar
deerd en zijn ervaringen als celbezoeker van de Scheveningse strafgevange
nis.23 

Verspreid door de memoires komen we diverse passages tegen, die duiden 
op Van der Heides belangstelling voor en affiniteit met parapsychologische 
verschijnselen als magnetisme, spiritisme, telepathie en proscopie. Eén daar
van vinden we bij de beschrijving van zijn kandidaatstelling voor de Tweede 
Kamer in 1925: 

Ik aarzelde lang, en in mijn onzekerheid ging ik naar een man, van wie ik zeer 
belangrijke dingen had gehoord. Hij was een proscopist, d.w.z. hij kon voor
spellingen doen, die uitkwamen. Wie hieraan twijfelt, moet het boek 'Oorlogs
voorspellingen' van dr. W.H.C. Tenhaeff maar eens lezen; dr. Tenhaeff is pri
vaat-docent in de parapsychologie aan de universiteit van Utrecht. 
De psychoscopist, die tegenwoordig [± 1950, DJ] in de Bilderdijkstraat in Den 
Haag woont, en ook nu nog proscopistische adviezen geeft, vertelde mij van 
mijn jeugd, mijn werkkring, mijn bemoeiing met allerlei aangelegenheden en 
zei: 'Ik zie een verandering in uw leven; er wordt voor u iets klaargemaakt; u 
verlaat uw woonplaats en u komt hier in deze omgeving wonen. Wanneer het 
zal gebeuren? in september. Het zal goed voor u zijn. Het dorpse, het benepe
ne gaat er af - uw leven komt in groter ruimte en bestuur [?] dat zal goed voor u 
zijn. U bent zeer radikaal, ik hoorde niet communist, maar socialist. Toen hij 
had uitgesproken zei hij: vertelt u mij eens, is er kans, dat hetgeen ik u gezegd 
heb, verwezenlijkt wordt? 

'Ja', zei ik, men denkt er over mij candidaat voor de Tweede Kamer te stellen'. 
Dan wordt u gekozen, aldus Olivier Verhaar.24 

Uitzonderlijk 

Paranormaal - de term is hier wellicht wat te eigentijds - is een containerbe
grip. Het verschijnsel is ook iets van alle tijden, want bijvoorbeeld magnetis
me en spirit (ual)isme komen in de canonieke boeken van praktisch alle gods
diensten voor, althans de interpretatie daarvan. Spiritisten produceerden dan 
ook probleemloos tientallen bijbelteksten, die bepaalde gedeelten van Oude 
en Nieuwe Testament op een spiritistische noemer moesten brengen en een 
fraai voorbeeld daarvan is het boek Ervaringen en Mededeelingen op een nog 
geheimzinnig gebied (1874), waarin de auteur, de conservatief-liberale oud-
resident van het Javaanse Madioen, Jacob Derk van Herwerden (1806-1879), 
op meer dan twintig plaatsen bijbelteksten gebruikt om zijn opvattingen te 
adstrueren.25 Voor de geschiedenis en de praktijk van het spirit(ual)isme is 
Van Herwerdens boek - weinig bekend, want in eigen beheer uitgegeven - van 
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Ds. Albertinus van der Heide op latere leeftijd (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 

Amsterdam) 

groot belang, omdat het als het ware een spiritistische dogmatiek geeft die, 
een probleem op zich overigens, sterk verwant is aan het gedachtegoed van 
de Groningers.26 De teloorgang van die richting, sedert de jaren zeventig van 
de negentiende eeuw ook wel de 'Evangelische' genoemd, heeft ook de papie
ren van een (christelijk) spiritualisme zeer verzwakt. De zgn. Eenheidsbewe
ging - een rassemblement van de Vrijzinnigheid tegenover de Orthodoxie -
van de predikant M. Beversluis, een epigoon van Elise van Calcar, kan als een 
laatste poging tot revitalisering worden beschouwd.27 

Magnetisme en spirit(ual)isme zijn in Nederland op het vlak van de para
psychologie verouderde begrippen, sedert met de oprichting in 1920 van de 
Nederlandse Stichting voor Psychical Research een geheel andere terminolo
gie in zwang is gekomen.28 Woorden als parergie (telekinese), paragnosie 
(telepathie), proscopie (voorschouw) en psychometrie (object reading) 
deden hun intrede. Speelden in die oudere parapsychologie de subjectieve 
ervaringen (het geloof) nog een belangrijke rol, de doorwerking van een 
materialistisch en rationalistisch wereldbeeld wees de weg naar meer objecti
vering in de jacht op een white crow, de wetenschappelijke vaststelling en 



PERSOONLIJK VOORTBESTAAN 185 

verificatie van 'dat ene beslissende, goed gedocumenteerde geval van 
paranormale communicatie, die ene inbreuk op de wetten van de conventio
nele wetenschap/29 Het ligt voor de hand, dat deze methode geen beroep 
meer deed op een godsdienstige canon om de bewijzen historisch en religi
eus te funderen. 

Het gebied van het paranormale is ook wel eens aangeduid als 'de -
romantische - onderstroom',30 een vermoeden, dat er achter de zichtbare en 
benoembare wereld een gebied is van realiteiten, die ondoordringbaar is voor 
de menselijke zintuigen, maar waarvan het veronderstelde bestaan sommi
gen, uit verschillende motieven, noodt tot exploratie.31 Soms werd die onder
stroom een bovenstroom: oorlogsdreiging, natuurrampen, maar ook ijkpun
ten als eeuw- en millenniumwisselingen maakten irrationele krachten los. 
Eindtijdverwachtingen rondom de jaren 1000 en 2000 illustreren dat, maar 
ook een eeuwwende kon die krachten mobiliseren. 

In de meer recente geschiedenis zien we omstreeks 1800 een bloei van 
gezelschappen die de grenzen van het occulte aftasten.32 De overgang van de 
negentiende naar de twintigste eeuw kent de opkomst van de zogenoemde 
kleine godsdiensten33 en het jaar 2000 - het ligt nog vers in het geheugen -
heeft eveneens een verdichting van de belangstelling voor het 'anders-
natuurlijke' gebracht. 

Ook een grote oorlog kon die belangstelling doen opbloeien. Velen vroe
gen zich af - we doelen op de Eerste Wereldoorlog - waar toch al die dode zie
len bleven. Vond er een algehele vernietiging van de mens plaats, of bestond 
er toch zoiets als onsterfelijkheid? Dan kàn men - het hoeft niet te verbazen -
bij het spiritisme en aanverwante verschijnselen terechtkomen, en de predi
kant Van der Heide is daar een mooi voorbeeld van. Voordat we daar nader op 
ingaan, verruimen we zijn wereld, waar ook de christen-socialisten toe 
behoorden. 

In de kringen van De Blijde Wereld. Christen-socialistisch Weekblad (1902-
1932) was het onsterfelijkheidsgeloof al vroeg een in het oog springend 
punt.34 De modern-vrijzinnigen van rechts hadden afgerekend met de huns 
inziens onvruchtbare oud-moderne vrijzinnigheid, die het wonder verwierp, 
de opstanding afwees en het eeuwige leven loochende.35 Voor hen had deze 
vorm van vrijzinnigheid afgedaan, evenals voor de christen-socialisten, die 
met graagte de unitariër Channing citeerden: 'Ik kan mijne bezittingen weg
schenken, maar wat mijn eigenlijk 'ik' uitmaakt, m.a.w. mijn bewustzijn, 
mijne herinnering, mijne gewaarwordingen kunnen nimmer een deel wor
den van een anders geest. Het vergaan van een denkend zedelijk wezen, dat 
zich waarheid en deugd verworven heeft, zou eene volstrekte vernietiging 
zijn, eene verwoesting, zoals de natuur nergens aanbiedt/36 Om deze woor
den te kunnen citeren, hoefde je geen uitgesproken spiritist te zijn, zoals een 
der redacteuren van het eerste uur: de predikant A.H. van der Hoeve,37 want 
ongeveer tegelijkertijd verscheen van de ook in de kring van De Blijde Wereld 
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populaire Enkhuizer doopsgezinde predikant H. Bakels het werkje Bouquetje 
Dogmatiek, waar 'volgens het beginsel der vrije gedachte de waarachtigheid 
van God, Deugd en Onsterfelijkheid werd aangetoond'.38 

In een 'noot voor meer ontwikkelden' op pagina 89 gaf hij een quasi-
Griekse tekst - want Nederlands in Griekse letters - die ik hier 'in vertaling' let
terlijk laat volgen: 

Tussen de zielen in het hiernamaals en ons die nog op aarde leven kunnen 
objectief bestaande en 'met menschenwoorden' vertolkbare betrekkingen 
bestaan, en kunnen mededeelingen over en veer gegeven vorden [onder nog 
niet genoeg onderzochte en bekende voorvaarden] Schreiver dezes scheint dit 
niet uit eigen ervaring overtuigend genoeg te kunnen aantoonen. Het bestaan 
van eene Overzeide zoude hierdoor [op zoiets als] empirische gronden zein 
aantoond.39 

Het aardige is nu, dat Bakels op de volgende bladzijde ter verificatie van de 
inhoud van dit citaat merendeels aan het spiritisme nauw verwante geesten 
opvoert als Theodor Fechner, Alfred Russel Wallace, Hendrik Jan Schimmel, 
Louis Couperus en Frederik van Eeden.40 Nog aardiger is, dat hij elk van hun 
getuigenissen laat volgen door een: 'géén kind althans', en zo wordt de 'foutie
ve' spelling in het citaat een mooi voorbeeld van Bakels (zelf )spot. We hebben 
in de bovengenoemden echt met spiritistische pillars offaith te maken: 
geleerden en schrijvers die met graagte door spiritisten werden ingezet om de 
hoge betekenis van het fenomeen te onderstrepen. 

Uit het voorgaande blijkt dat iemand als Bakels, die ook door de spiritisten 
werd ontdekt,41 het spiritistische gedachtegoed gebruikte om zijn overtuiging 
te staven, en in 1920 zou hij dat met hernieuwde kracht doen. Het zijn de 
jaren, dat ook Van der Heide zich in het verschijnsel verdiepte en Kalma 
beschrijft dat in zijn artikel over de rode dominees aldus: 'Het was de tijd, dat 
veel over het leven na de dood werd gesproken en dat H. Bakels' boek Het 
instinct der onsterfelijkheid (Amsterdam 1920) opgang zou maken'.42 Het werk 
bevat een verzameling getuigenissen in proza en poëzie over de onsterfelijk
heid van de ziel van de prehistorie tot de twintigste eeuw. Het derde hoofd
stuk 'De Nieuwe Tijd' bestaat uit 98 nummers, waarvan 20 fragmenten van 
psalmen en gezangen. Van de resterende treffen de 29 bijdragen van spiritis
ten, onder wie Felix Ortt, Frederik van Eeden, Nellie van Kol en Jeanne van 
Rees-van Nauta Lemke. De beide dichteressen publiceerden ook regelmatig 
in het reeds genoemde Het Toekomstig Leven. 

Zo kon het spiritisme - en zo uitzonderlijk was dat niet - dus helpen bij de 
bevestiging van het geloof in de onsterfelijkheid. Dat Van der Heide deze weg 
eveneens ging, blijkt uit zijn 'Mémoires'. 
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Parapsychologie in de 'Mémoires' 

In de gedeelten die zijn bemoeienissen en ervaringen met dit fenomeen 
beschrijven zit een ogenschijnlijk klassiek patroon: van het dierlijk magnetis
me naar de parapsychologie.43 Na een Odyssee van arts naar arts zijn voor een 
patiënt de uitzichten op genezing verder weg dan ooit en wordt overgegaan 
tot het betreden van het alternatieve circuit. Een vertegenwoordiger daarvan, 
vaak een magnetiseur, bewerkt een min of meer wonderlijke genezing en leidt 
zijn cliënt op de weg van het verwante spiritisme;44 is de laatste voldoende 
wetenschappelijk ontwikkeld, nieuwsgierig en dankbaar, dan volgt de 
behoefte aan een wetenschappelijke verificatie van het ervarene en de weg 
naar de parapsychologie is dan gauw gevonden. 

De bladzijden 157-162 van de memoires, 'Bij de magnetiseuse', geven het 
bekende verhaal van een genezing door het dierlijk magnetisme. Een lid van 
Van der Heides gemeente Britswerd / Wieuwerd kreeg grote problemen bij 
het lopen. De vrouw, die bij de reguliere medische stand geen verlichting kon 
vinden, wilde genezing zoeken bij 'het boertje van Staphorst',45 maar Van der 
Heide haalde haar over, om haar geluk te beproeven bij een te Leeuwarden 
gevestigde magnetiseuse, waarschijnlijk een zekere mevrouw A. Wijnants.46 

De behandeling, bestaande uit een combinatie van een wekelijks 'strijken' 
(passes) en een dieet was op den duur succesvol. Langzamerhand nam de 
faam van de genezeres toe, zodat de medische stand zich zorgen ging maken 
en ze werd aangeklaagd wegens illegale uitoefening van de medische praktijk. 
In zijn verslag van de rechtszaak constateert Van de Heide, dat de rechtbank
president een ambivalente houding aannam. Diens eigen vrouw was immers 
tot veertien dagen voor de terechtzitting patiënt van de betreffende magneti
seuse geweest. Vervolgens merkt Van der Heide met enige voldoening op, dat 
door zijn toedoen dit merkwaardige geval via de pers naar buiten is gekomen. 

In een volgende beschrijving (p. 162-168) voert hij het voor de Tweede 
Wereldoorlog befaamde medium C. Akkeringa-Kromme ten tonele.47 Van der 
Heide bezoekt te Leeuwarden een seance met haar en is verbluft door de resul
taten die zij boekt als psychometriste. Dit voert zover, dat hij haar uitnodigt op 
te treden in zijn kerk te Britswerd , waar ze de nodige bewijzen geeft van haar 
kunnen.48 Daaraanvolgend, in de pastorie, komen er nog andere zaken los, 
zoals de 'brandstichting te Beetgum'.49 Aan de hand van een brief ontrafelt 
mevrouw Akkeringa de gebeurtenissen, maar later, wanneer Van der Heide de 
resultaten daarvan ter sprake brengt bij een bezoek aan de procureur-generaal 
te Leeuwarden, worden zijn bevindingen naar eigen zeggen met scepsis ont
vangen. In een tweede ontmoeting met deze gezagsdrager blijkt deze echter 
een volledige ommezwaai gemaakt te hebben. Akkeringa's inzichten blijken na 
hernieuwd onderzoek juist te zijn geweest. Van der Heide besluit dit gedeelte 
met een tevreden: 'Misschien verwondert dit alles u, mij verwondert het niet, 
ik ken nu eenmaal de grote gaven van Mevr. Akkeringa' (p. 168). 
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Een derde gedeelte met parapsychologische noties (174-176) kwam reeds eer
der ter sprake. Dat behandelt namelijk Van der Heides bezoek aan de psycho-
scopist Olivier Verhaar, vlak voor de Kamerverkiezingen van 1925. Diens cor
recte voorspelling van een komend Kamerlidmaatschap versterkte hem 
bovenmate in zijn overtuiging. 

Dé bron op dit vlak vinden we in de 'Mémoires' op de bladzijden 194-207. 
Het daar genoteerde, waarvan de belangrijkste gedeelten op de website van 
het Fries Genootschap staan vermeld,50 voert ons naar de zgn. axiopistie, de 
absolute betrouwbaarheid van geloofwaardige getuigen. Van der Heide 
begint dit gedeelte als volgt: 

Wellicht, hoogstwaarschijnlijk zelfs, zullen lezers van deze Mémoires zeggen: 
'Wat, gelooft ds. v.d. Heide aan een leven na de dood, aan een persoonlijk 
voortbestaan?' Ja, daar geloof ik in, niet omdat ik het wens, of zo gaarne wil, 
maar omdat ik de bewijzen heb dat het de waarheid is. En de lezers zullen dan 
willen weten, welke de bewijzen zijn. Nu ik zal er een viertal geven. 

Van der Heide's 'wolk van getuigen' wordt gevormd door een viertal 
spirit(ual)isten van naam. De eerste is ir. H. Bouman (geb. 1910), jarenlang 
voorzitter van de Haagse afdeling van de Nederlandse Unie van Spiritisten, 
verdediger van de verschijnselen in het ooit befaamde televisieprogramma 
'Zienswijze' van Jack van Belle en auteur van het boek Spiritisme, wetenschap 
en geestelijk leven, dat twee drukken beleefde en waarin hij de betekenis van 
het spiritisme schetst als bron van een geestelijke wedergeboorte op religieu
ze grondslag.51 

Begin september van het jaar 1950 - hij was toen 78 jaar - bezocht Van der 
Heide in het zogenoemde Haag-gebouw aan de Keizersgracht 580 te Amster
dam een seance, die onder leiding stond van Bouman. Tijdens de gebeurte
nis, die ook werd bijgewoond door een aantal predikanten, manifesteerde 
zich een Hendrik Heybe Veder die, althans volgens het medium, gereformeerd 
predikant was geweest in het Zuid-Hollandse Monster. In een monoloog 
behandelde deze het aloude, reeds door Origenes gemunte, door zestiende-
eeuwse doperse Spiritualisten gewaarmerkte en, veel later, bij spiritisten 
eveneens geliefde thema van het 'Herstel aller dingen', ook wel genoemd de 
Apokatastasis.52 Van der Heide daarover: 'En toen kwam er een hoogst interes
sante belijdenis. Hij had vroeger geloofd in de hel, dat er zaligen en verdoem
den waren, maar nu wist hij beter, niemand ging verloren, ieder kon de weg 
gaan naar het Licht, naar God.' 

Van der Heide wilde deze manifestatie controleren. Navraag te Monster 
leverde geen ds. Veder op, maar verder onderzoek situeerde deze uiteindelijk 
te Rotterdam, waar hij van 1891 tot zijn overlijden in 1913 predikant was 
geweest. Toen Van der Heide daarna omtrent Veder nog bevestiging kreeg van 
een cursist53 - die hem vertelde: 'u had al die drukte niet nodig gehad, als u 
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De natuurkundige en parapsycholoog Oliver Lodge 

even bij mij gekomen was. Ds. Veder was onze huispredikant en ik ben bij 
hem op catechisatie geweest' - was voor Van der Heide het zogenaamde iden
titeitsbewijs geleverd. Met de woorden 'Twijfelt gij nu nog aan het voortbe
staan van de mens?' (p. 198) besloot hij zijn beschouwing over de seance bij ir. 
Bouman, een naar zijn mening 'heel knap en scherpzinnig mens met een 
uiterst kritische geest' (p. 194). 

Van der Heides tweede getuige was de Engelse natuurkundige en 
spirit(ual)ist Sir Oliver Lodge (1851-1940). 'Hij was destijds de grootste op zijn 
gebied van Engeland', noteerde Van der Heide in zijn memoires (p. 199). 
Lodge, bevriend met de natuurkundige Hendrik Lorentz uit Leiden, was 
iemand die gedurende dertig jaar het spiritisme met dezelfde kritische 
gezindheid benaderde als zijn eigenlijke vakgebied, de natuurkunde. Al die 
jaren zocht Lodge, gelovend in 's mensen onsterfelijkheid, naar 'the interrela-
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Raymond, de zoon van Oliuer Lodge 

tedness of all parts of the universe'54 en hij meende een deel van de oplossing 
gevonden te hebben in het veronderstelde bestaan van een natuurkundig 
fenomeen als (de) ether, een 'middenstof' die al het bestaande, zowel materie 
als geest, zou doordringen en verbinden. Het voorkomen van een dergelijke 
stof zou ook het bewijs leveren, dat de tegenstelling tussen natuur en boven
natuur, mede door de wetten van continuïteit en progressie, een kunstmatige 
was en het voortbestaan van de menselijke ziel dus verre van denkbeeldig. 
Aan het einde van zijn leven moest Lodge echter teleurgesteld constateren, 
dat zijn zoektocht een vergeefse was: het menselijke bestaan was een raadsel 
en kon niet gevangen worden in de ons reeds bekende wetten.55 Hij sloot ove
rigens niet uit, dat er wetten ontdekt zouden worden, die zijn opvattingen 
zouden staven. 

Van der Heide gebruikte voor zijn bewijsvoering Lodges boek Raymond 
(1915), waarin communicaties van gesneuvelde Engelse soldaten waren 
opgenomen, waaronder die van Lodges zoon Raymond, die in 1915 aan het 
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Vlaamse front was gestorven. Het boek, voorbeeld bij uitstek van de her
nieuwde belangstelling voor het spiritisme in relatie tot de Eerste Wereldoor
log, was een groot succes en beleefde zes drukken in twee maanden. Lodge 
heeft zijn latere faam vooral moeten ontlenen aan dit boek, want zijn weten
schappelijke werk werd - ten onrechte - vergeten.56 

Van Lodge is bekend, dat hij geloof hechtte aan de zogenaamde kruiscor-
respondenties: een overledene zoekt contact met mediums die zich op grote 
afstand van elkaar bevinden, de afzonderlijke mededelingen zijn raadselach
tig, maar blijken na vergelijking elkaar aan te vullen en een zinvol geheel op te 
leveren. Ook voor Van der Heide waren deze kruiscorrespondenties overtui
gend bewijs. Als getuige daarvoor voerde hij echter niet Lodge op, maar Fre-
deric William Henri Myers (1839-1901), Engels dichter en essayist, tevens 
medeoprichter van de Society for Psychical Research (1882) en onder andere 
auteur van het postuum verschenen Human Personality of its Survival of 
Bodily Death (1903). Myers had - naar wordt gezegd - gedurende zijn leven 
meermaals betoogd na zijn overlijden pogingen te zullen ondernemen om 
contact te leggen. Omstreeks 1905 was het zover. Toen manifesteerde hij zich 
middels automatisch schrift bij een zekere mevrouw Holland uit Bombay en 
een mevrouw Verral uit Cambridge. Door de bemiddeling van de adjunct
secretaresse van de Society konden de resultaten vergeleken worden en nu 
bleken de afzonderlijke mededelingen complementair te zijn. Het leek er op, 
of Myers geprobeerd had via een vooropgezet plan het voortbestaan na de 
dood aan te tonen en dat hij daarbij door de grote afstand tussen de woon
plaatsen van de mediums telepathische en animistische beïnvloeding had 
willen uitsluiten.57 

Van der Heide ontleent zijn vierde bewijs aan een lezing die Frederik van 
Eeden op 19 april 1901 te Londen hield voor de eerder genoemde Society.58 

Van Eeden beschrijft daarin onder andere een seance die hij had gehouden 
met het medium Rosina Thompson59, waar een overleden vriend van hem 
zich had gemanifesteerd. Dat Van Eeden door deze gebeurtenis min of meer 
overtuigd raakte van de invloed van gene zijde volstaat voor Van der Heide, 
maar hij geeft ons geen zicht op een andere interessante zaak, die in de lezing 
naar voren werd gebracht. Van Eeden namelijk relativeerde het verschil dat er 
toentertijd werd gemaakt tussen animisme en spiritisme. Hij vroeg zich tij
dens de lezing af - en hier horen we de significus die Van Eeden ook was - wat 
het verschil mocht zijn tussen termen als 'onbewust', 'subliminaal', 'dubbele 
persoonlijkheid' en 'demon', 'geest' of 'spook'. De eerste drie hebben evenals 
bijvoorbeeld telepathie en telekinese een schijn van wetenschappelijkheid, 
maar in wezen zijn ze even vaag als de drie laatstgenoemde. Dat bracht hem 
tot de conclusie, dat door gebrek aan kennis omtrent deze zaken men er 
zowel alles als niets mee kan verklaren.60 
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Wumkes over Van der Heide 

In zijn memoires Nei Sawntich Jier - ik wees er op in de inleiding van dit arti
kel - beschrijft Wumkes een ontmoeting met Van der Heide, die omstreeks 
1917 moet hebben plaatsgevonden.61 Het voor ons onderwerp belangrijke 
gedeelte laat ik in zijn geheel volgen: 

Om dyselde tiid hinne reizge ik mei kollega A. van der Heide to Britswerd 
(1906-1925), dy't doe noch gjin lid fan 'e Twade Keamer wie, mei it spoar fan 
Ljouwert nei Snits. Hy fornijde my hokfor wûnderkreften iepenbiere waerden 
yn frou A. Wijnants to Ljouwert, hoe heldersjende hja wie, hoe't hja siken 
genies troch oplizzen fan 'e hannen en profesijen die. En hy hie de bewizen dat 
dit gjin praetsjes wiene, hwant koartlyn joech hja in séance yn 'e tsjerke to 
Britswerd. Foar sa'n pear hûndert minsken hie hja dêr demonstraesjes halden. 
De hiele kontrei waerd der fan forbjustere. Ik frege him oft dizze dingen ek in 
boarne wiene fan syn godstjinstich leauwen lyk as by kollega Beversluis.62 'Né!' 
- sei er - it binne my heimige natûrkrêften, dy't opwâlje út it minskelike siele-
libben. It is de taek fan 'e wittenskip dy forskynsels to ûndersiikjen. Mei myn 
Kristelek leauwe hat it net út to stean, wol mei myn siikjen nei wierheit yn it 
algemien. 'Hie it - sa frege ik him doe - dan dochs net better west, dat sa'n 
séance op in oar plak bard wie as yn ûs âffears tsjerke'? 'Och hwerom?', wie syn 
werwurd, de tsjerke stiet al fiersten to fier ôf fan it wittenskiplik ûndersiik; de 
arbeiders is hja kwyt en it yntellekt rekket hja hwat langer hwat mear kwyt. De 
tsjerke is noch hwat oars as in heilsynstitút, en de tsjerke as gebou hat gjin hil-
lichheit oan him; dat is Roomsk'. De trein hâldde stil to Britswerd, wy fûstkjen 
en hy sette ôf nei syn pasterije. 

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt, dat Van der Heide ten tijde van 
de ontmoeting met Wumkes in genen dele aanhanger van de geestenhypo
these was. Het ging hem, volgens diens beschrijving, om een natuurlijke zaak, 
om geheime natuurkrachten die opwellen uit het menselijke zielenleven. Met 
andere woorden: Van der Heide presenteerde zich hier niet als spiritist, maar 
als animist. 

Nu we echter over zijn memoires beschikken, blijkt dat hij zelf anders 
tegen zijn verleden aanzag. Eigenlijk was hij zijn gehele leven spiritist 
geweest, want de voorbeelden die hij ten bewijze van zijn onsterfelijkheidsge-
loof aandroeg, zocht hij veelal in spiritistische hoek. Hier ziet men dus een 
illustratie van het gegeven, dat spiritisten, en dan vooral de predikanten 
onder hen, pas bij de intrede van hun otium voor hun overtuiging durfden uit 
te komen.63 

Uit de 'Mémoires' wordt niet duidelijk, of er sprake is van een filosofische 
bedding van die overtuiging. De chroniqueur van het Friese dorpsleven, 
Arend Algra, is één van de weinigen die zich hierover heeft uitgelaten. Hij 
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deed dat in de volgende bewoordingen: 'de religie van ds. van der Heide was 
niet het christendom naar de Schrift, maar een soort pantheïstische gods
voorstelling, blijkens zijn uitspraak: "Uw ziel en mijn ziel, uw lichaam en mijn 
lichaam, de bloemen en de planten, de sterren en de zonnen, alles is een 
levend geheel, een organisme [...] een levend Wezen; en dat levend wezen 
noem ik God; alles is God, God is alles, of alles is in God begrepen"'. 

Gaan we uit van de juistheid van Algra's weergave, dan blijkt hij Van der 
Heides godsvoorstelling niet geheel juist geïnterpreteerd te hebben. Hier is 
namelijk niet zozeer sprake van pantheïsme, maar wel van panentheïsme, 
alles wat bestaat is in God. Deze bemiddelingspoging tussen theïsme en 
pantheïsme, dit streven naar Gottinnigzijn, kwam oorspronkelijk uit de koker 
van de Duitse wijsgeer Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) en werd 
uitgewerkt door zijn jongere landgenoot Gustav Theodor Fechner (1801-
1887). Diens leer van de psychofysica64 kon in Gerard Heymans' psychisch 
monismeleiden tot de bekende Groninger parapsychologische experimenten 
met de student A. S. van Dam in 192065, beïnvloedde de schrijver Frederik van 
Eeden66, maar ook spiritisten omarmden hem, zoals blijkt uit de vertaling die 
de spiritist H.B. Kennedy van Dam leverde van Fechners Das Büchlein vom 
Leben nach dem Tode (1836) onder de titel, Het boekje over het leven na den 
dood (Apeldoorn 1905). Voor de actualiteit van het panentheïsme verwijs ik 
naar de Amerikaanse nieuwtestamenticus Marcus Borg. Diens The God We 
Never Knew. Beyond Dogmatic Religion to a More Authentic Contemporarv 
Faith (1997), een jaar later in vertaling verschenen67, beschrijft uitgebreid 
welke betekenis deze opvatting voor het persoonlijke geloof kan hebben. 

Achtergronden 

De kerkhistoricus J.J. Kalma zei mij eens, sprekend over negentiende-eeuwse 
spiritistisch 'angehauchte' predikanten: 'Het zat in hun geestelijke lucht'. Dat 
gold mutatis mutandis ook voor sommige Blijde Wereld-dominees en een 
aantal van hun rechts-moderne vrijzinnige collega's. Al voor de eeuwwende 
zochten zij een mogelijkheid om hun oud-moderne collega's van repliek te 
dienen, die na de aanvaarding van een positivistische en materialistische 
wereldbeschouwing de bekende natuurwetten toepasten op kernen van het 
geloof als wonder, Opstanding en Eeuwig Leven en die vervolgens hadden 
weggeredeneerd. Wetenschappelijk gezien stonden die oud-modernen vrij 
sterk en het verbaast dan ook niet dat hun tegenstanders soms kozen voor het 
paradigma van het 'bovenzinnelijke': nog onbekende natuurwetten konden 
een verklaring leveren voor de wonderlijke zaken, die ogenschijnlijk behoor
den tot het domein van het bovennatuurlijke. Met deze overtuiging gewa
pend kon men ook de resultaten van spiritistische seances te lijf gaan. 

Naast dit algemene aspect, dat beschouwd kan worden als een onderdeel 
van de laat negentiende-eeuwse controverse tussen materialisten en idealis-
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ten, speelden ook persoonlijke factoren mee. Het zich bekennen tot de gees
tenleer werd soms veroorzaakt door diep ingrijpende gebeurtenissen in het 
persoonlijke bestaan. Voorbeelden daarvan zien we in de levens van schrij
vers als Hendrik Jan Schimmel, Marcellus Emants en Frederik van Eeden, die 
zich door het overlijden van vrouw of kind geconfronteerd zagen met de 
vraag naar het Eeuwige Leven en in het spiritisme hun heil zochten. Dit direc
te verband kan bij Van der Heide niet geconstateerd worden. Het karakter van 
zijn parapsychologische belangstelling leren we enigermate kennen uit zijn 
gesprek met Wumkes, maar er is meer. In het dicht bij Britswerd gelegen dorp 
Jorwerd hield - zoals reeds werd opgemerkt - de pastor loei, Cornelis Hille Ris 
Lambers, seances in de kerk. Deze voorzitter van de landelijke spiritistische 
vereniging Harmonia verzorgde ook spreekbeurten over het spiritisme, zoals 
in 1909 in het aanpalende Roordahuizum, waar de zeer rode Benjamin Boers 
predikant was.68 

Dat in de pastorieën van de bovengenoemde dorpen parapsychologische 
onderwerpen aan de orde kwamen blijkt uit het volgende. In de jaren 1915 en 
1916 vervaardigden de kinderen uit de gezinnen Boers, Hille Ris Lambers en 
Van der Heide met een aantal vrienden een tijdschriftje , dat de naam De 
Poolster kreeg. De tienkoppige redactie schreef een schoolschrift vol en liet 
dat vervolgens tussen de pastorieën van Roordahuizum, Jorwerd en Britswerd 
circuleren. Het eerste nummer van De Poolster brengt ons in medias res, 
omdat we daar een lijst van te behandelen onderwerpen vinden: spiritisme, 
vegetarisme, geheelonthouding, occulte wetenschappen en theosofie. De 
redactieleden, tussen de 15 en 20 jaar oud, behandelden daarmee ongetwij
feld onderwerpen, die gespreksstof waren in het huiselijke verkeer.69 

Het heeft er alle schijn van, maar de 'Mémoires'geven daarover geen uit
sluitsel, dat Van der Heide zich pas in latere jaren echt grondig in het spiritis
me heeft verdiept. De eerste belangstelling voor het fenomeen kan mede ont
staan zijn door vragen van gemeenteleden. Vooral in het arme Scherpenzeel, 
waar de levensverwachting voor de arbeiders niet hoog was, zullen hem vra
gen over een belangrijke geloofszaak als de onsterfelijkheid hebben getroffen 
en zo kan het spiritisme in beeld zijn gekomen. Uit zijn herinneringen blijkt 
immers, dat hij, met het doorsturen van zieke gemeenteleden naar een mag
netiseur, onorthodoxe oplossingen niet uit de weg ging. Het is ook denkbaar 
het motief van Schimmel, Emants en Van Eeden mee te wegen. Op 22 maart 
1943 overleed namelijk Van der Heides lievelingsdochter Hermien en ook 
daardoor kan hij zich grondiger in het verschijnsel zijn gaan verdiepen. Dat 
zou dan uitlopen op de in de memoires ampel beschreven seance met ingeni
eur Bouman (1950), een passage die hij afsloot met een triomfantelijk: 'Twij
felt gij nu nog aan het voortbestaan van de mens?' 
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Slotopmerkingen 

Dit artikel begon met de vraag in hoeverre Van der Heides aandacht voor het 
'paranormale' tot het domein van het uitzonderlijke behoort. Grosso modo 
kan worden gesteld, dat de belangstelling voor dit verschijnsel algemeen 
menselijk en van alle tijden is en dus - ik beperk me hier tot de laatste eeuw -
gevonden wordt in alle lagen van de bevolking. Dit kan gaan van het 'platte' 
spiritisme, met zijn geestenoproepingen in de vorm van tafeldans en glaasje 
draaien, tot aan de telepathische experimenten van Heymans c.s. In haar 
wetenschappelijke en gedemocratiseerde vorm is de parapsychologie in al 
haar varianten, waaronder het spiritisme, vrij klein gebleven, maar als onder
stroom bleef zij immer aanwezig en in het leven van sommigen kon zij boven-
stroom worden en een blijvende plaats verwerven. Onder de Nederlandse 
theologen zien we dat bijvoorbeeld bij tijdgenoten van Van der Heide als Mar-
tinus Beversluis uit het Groningse Zuidwolde en zijn collega uit het nabij 
Britswerd gelegen Jorwerd, Cornelis Hille Ris Lambers. 

Geldt dat ook voor Van der Heide? Bij hem is dat alles minder duidelijk. In 
het gesprek met Wumkes van omstreeks 1917 leren we hem kennen als ani-
mist: bepaalde, als parapsychologisch te duiden verschijnselen worden geac
cepteerd, maar zij komen uit de mens zelf voort en hebben niet te maken met 
het 'Hineinragen einer Geisterwelt in die Unsere'. 

In zijn 'Mémoires' echter - maar hij schrijft die als hoogbejaarde - toont hij 
zich een echte openbaringsspiritist. Naar de beste Blijde Vl/fere/d-traditie was 
zijn geloof in de onsterfelijkheid, en dus het Eeuwige Leven van grote beteke
nis en aan het einde van zijn leven blijkt hij de bevestiging daarvan in hoge 
mate in het spiritisme te hebben gevonden. Men kan stellen, dat het dan 
essentieel voor hem is geworden. 

O*; 

Noten 

1 BLGNPIV, 41-43, (A.F. Schravesande). 2 BWSAII, 53-56 (O. Noordenbos; JJ. Kalma); 
BLGNP III, 171 vlg. (JJ. Kalma). Voor de radicaal-linkse predikant Benjamin Boers 
(1871-1952): zie o.a. BLGNPÏÜ, 44 vlg. (JJ. Kalma). 3 Een facsimile van deze briefis toe
gevoegd aan: D. Jansen, 'Nader tot U'. Ds. Leendert de Baan wordt uitvoerig geportret
teerd in: Voorhans, 'Leendert de Baan'. 4 Bewaard onder nummer Hs. 1802. Het hand
schrift werd in februari 1978 door mr. A.R. Burger te Utrecht overgedragen aan ds. IJ. 
Kalma. In een brief aan de laatstgenoemde, d.d. 5 februari 1978, meldt hij o.a.: 'Het uit
voerige met de hand geschreven manuscript kwam in mijn bezit via mijn vader, ir. H. 
Burger, die het weer kreeg van de heer en mevrouw Duymaer van Twist-Burger te 
Vevey (Zwits.). Zij kregen het van hun dochter lulia aan wie de laatst levende dochter 
van Ds. Van der Heide het had overgedragen'. Vervolgens heeft Kalma het, met toe-
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stemming van de familie, overgedragen aan de Provinciale Bibliotheek van Friesland. 5 
Men bedenke daarbij overigens wel, dat hij deze herinneringen op bijna 80-jarige leef
tijd op schrift stelde. 6 Zie voor deze periode: Kalma, 'Rode dominees'. 7 Van der 
Heide,'Mijn Mémoires', 26. 8 BWSA II, 54. 9 Kalma,'Rode dominees', 56. 10 Van der 
Heide,'Mijn Mémoires', 32. 11 Idem, 49. 12 Idem, 52. 13 Voor Bax: BLGNPIII, 31 vlg. 
(JJ. Kalma); Melchers BWSAIII, 135-139 (Johanna M. Wekker). 14 Redacteur, colpor
teur en administrateur daarvan was L.M. Hermans. Het blad bestond van 1892-1897. 
Zie: BWSA II, 56-58 (PJ. Meertens, Albert F. Mellink). 15 Van der Heide, 'Mijn Mémoi
res', 28. 16 Van der Heide, 'Mijn Mémoires' meldt daaromtrent op 85: 'Inmiddels had 
ik een beroep naar Engelum gekregen. Wel ging ik van ƒ 2000 tot ƒ 1300 terug, maar 
Engelum was beter gelegen. Er zou een tramverbinding met Leeuwarden komen. 
Bovendien was de gemeente veel kleiner.' 17 Van der Heide werd in 1897 propagandist 
voor de SDAP. 18 Troelstra, Gedenkschriften II, 206 vlg. 19 Frieswijk en Sleurink, De 
Zaak Hogerhuis, passim. 20 BWSA II, 55. In Britswerd / Wieuwerd was Van der Heide 
niet de eerste keus. Nadat H. de Haan van Warga had bedankt, verzamelden op de lid-
matenvergadering van 20 mei 1906 I.A. Bruins jr. en van der Heide een gelijk aantal 
stemmen (namelijk 30). Het lot besliste in het voordeel van Van der Heide. 21 Oud, Het 
jongste verleden, 348. In 'Mijn Mémoires' laat Van der Heide zijn parlementaire carriè
re in 1926 beginnen. 22 Van der Heide, 'Mijn Mémoires', 176. 23 De nadere beschou
wing, waarvan in de tekst wordt gesproken, levert het volgende overzicht op en onder
streept het enigszins brokkelige karakter van deze memoires: 4, 'Op de lagere school'; 
22, 'De studententijd'; 51, 'Mijn ervaringen als predikant'; 86, 'Afscheid' (van Scherpen-
zeel); 111, 'Mijn ervaringen te Engelum'; 145, 'In en om de spoorwegstaking van 1903'; 
154, 'Enige ervaringen als predikant te Britswerd en Wieuwerd'; 157, 'Bij de magneti-
seuse'; 162, 'Mijn ervaringen met mevrouw Akkringa (spiritistisch medium)'; 168, 'Can-
didaturen'; 176, 'Mijn ervaringen als lid van de Tweede Kamer'; 180, 'Mijn ervaringen 
als celbezoeker, later als regent'; 217, 'Mijn ervaringen in het College van Regenten'; 
233, 'Verdere ervaringen met gevangenen'; 242, 'Tweede preek'; 246, 'Pogingen tot 
reclassering'; 258, 'Ontmoetingen met anderen'; 266, 'Wat een vrouw van een 
chauffeur mij vertelde'; 272, 'Omgang met gevangenen'; 289, 'Een laatste woord aan de 
gevangenen'; 293, Tets over mijn ervaringen als lid van de Tweede Kamer'; 308, 'Minis
ter Kan'; 345, 'Een zedenschandaal'; 402, 'De minister'; 406, 'Besluit'; 467, 'En nu de 
filmkeuring'. Een fraaie sfeertekening van de Scheveningse strafgevangenis halverwege 
de jaren twintig in: Inja, Geen cel ketent deze dromen. 24 Van der Heide, 'Mijn Mémoi
res', 174-176. Een eerste onderzoek in het Haags Gemeentearchief bracht over deze 
Olivier Verhaar geen gegevens aan het licht. 25 Jansen, Op zoek, 239-241. 26 Hierop 
wees M.A. Gooszen, kerkelijk hoogleraar te Leiden van 1878-1907 in Geloof en Vrijheid 
20 (1886), 375. Deze 'Groninger' formuleerde dat aldus: 'Wij hebben het boek (niet in 
den handel verkrijgbaar) ter leen gehad, waarvan de heer R. v. E. [de predikant-spiritist 
S.F.W. Roorda van Eysinga, DJ] op den omslag van Afl. 2 [van diens spiritistische tijd
schrift De Blijde Boodschap, DJ] spreekt. Heeft het hem, den goed ontwikkelden theo
loog, ook niet getroffen, dat de daar voorgedragen leer zeer beslist het karakter draagt 
van eenen school, aan wie hij, en wij, en wie niet, veel te danken heeft? En is het niet 
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opmerkelijk dat de auteur van dat boek de broeder was van een' der stichters dier 
school?' Met 'Het boek' is het reeds gememoreerde Ervaringen en Mededeelingen 
bedoeld. De auteur daarvan, J.D. van Herwerden, was de broer van de predikant C.H. 
van Herwerden (1802-1881) één van de kopstukken van de Groninger richting. Voor 
hem: BLGNP1I, 239 vlg. (F.L. van 't Hooft); voor Gooszen zie: BLGNPW, 146-148 (A. de 
Groot). 27 BLGNPII, 64 vlg. (F.L. van 't Hooft). Voor Beversluis: zie Jansen, Op zoek, 
221-225; Wumkes, Nei Sawntich Jier, 445-447. Zie ook noot 62. 28 Van Dongen, PSI, 
142-144- 29 Draaisma, Een laboratorium, 80, 85. 30 Bulhof, Freud, 29, 30. 31 Voorbeel
den van 'overtuigden' op dit vlak zijn er legio. Ik noem slechts de vader van de auteur 
Jan de Hartog, de hoogleraar theologie A.H. de Hartog (1869-1938) en diens echtgeno
te, zie: BLGNP II, 234-236 (O.J. de Jong) en de schrijfster Augusta de Wit (1864-1939), 
zie: Knuvelder, Handboek IV, 184. De overtuiging van de laatste had echter een vol
strekt andere achtergrond. 32 Zie de fraaie dissertatie van Vijzelaar, De magnetische 
geest, 372 vlg., maar ook de auteur van de Duitse 'Gründerzeit' bij uitstek Theodor Fon-
tane, Wanderungen, 257-287. 33 Van Nes, Nieuwe Mystiek. 34 Wilzen en Van Biemen, 
Samen op Weg, 46. Van der Heide was niet een echte Blijde Wereld-man. Hij trad pas na 
de reorganisatie van het weekblad in 1926, dat wil zeggen bij de overgang van een chris
ten-socialistische naar een religieus-socialistische signatuur van het blad, tot de redac
tie toe. 35 Een uitgesproken voorbeeld van een oud-moderne vrijzinnige is de Leidse 
Waalse predikant C.G. Chavannes. Hij verdedigde vehementzijn opvattingen in o.a. het 
theologische tijdschrift Teekenen des Tijds. Zie: Jansen 'Teekenen des tijds', 5; Klein 
Wassink, Tussen Geest en Tijdgeest, 82. Dichter bij huis, maar ook eerder in de tijd, valt 
te denken aan de predikant P.H. Hugenholtz jr. die van 1862-1866 te Leeuwarden 
stond. Zie: BLGNP V, 267-269 (D. Jansen). 36 De Blijde Wereld 10 november 1905. 37 
Deze was toentertijd predikant te Onderdendam (1899-1903), daarna stond hij te Pie-
tersbierum (1903-1906), Kollum (1906-1912) en Franeker (1912-1918). Vervolgens was 
hij secretaris van de Nederlandse Protestantenbond te Utrecht. Over hem: Jansen, 'Van 
der Hoeve'. In De Blijde Wereld van 22 juni 1906 toonde hij zich ingenomen met het 
werk van de vooraanstaande spiritisten H.N. de Fremery en J.S. Göbel. 38 Zie: Jacob 
van Sluis, 'Herman Bakels'. 39 Met dank aan drs. L. A. de Vries, vakreferent bij Tresoar 
(lokatie Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân) te Leeuwarden. 40 Voor Fechner 
zie: Störig, Filosofie II, 168; Wallace en Oppenheim, The Other World, passim; voor 
Schimmel en het spiritisme, zie: Jansen, 'Licht op H.J. Schimmel'; voor Couperus en 
Van Eeden, zie: Jansen, 'Spiritisme en theosofie'. 41 Spiritisten beriepen zich met 
graagte op de positieve oordelen van wetenschappers (vooral predikanten) over het 
verschijnsel. In het toenmalige vooraanstaande tijdschrift van de spirit(ual)isten, Het 
Toekomstig Leven 11 (1907) 317, wordt Bakels in lovende zin genoemd. 42 Kalma, 'Rode 
dominees', 58-59. 43 Sprekende voorbeelden hiervan zijn de secretaris van het spiritu
alistisch genootschap Oromase, A.J. Riko, en de predikant-spiritist S.F.W. Roorda van 
Eysinga. Vgl. Jansen, Op zoek, passim. 44 De overeenkomst zit in de opvatting, dat de 
magnetische geneeskracht en de stof, waarin geesten zich kunnen materialiseren, 
identiek zijn. 45 Bedoeld is de boer-dokter P. Stegeman. Zie: Poortman, Geschiedenis 
van Staphorst. 46 Wumkes, Nei sawntich jier, 447. 47 Van deze psychometriste is wei-



198 DERK JANSEN 

nig bekend. Akkeringa (geb. in 1868) werd in 1927 erelid van de spiritische vereniging 
Harmonia. Ze maakte in 1921 en 1927 succesvolle promotiereizen naar Nederlands-
Indië, waarover in de Spiritische Bladen uitvoerig werd bericht. 48 In de notulen van de 
kerkenraad Britswerd / Wieuwerd wordt deze gebeurtenis niet vermeld. Dat het hier 
niet om een geïsoleerde gebeurtenis ging, blijkt uit het feit, dat ook in de kerk van het 
aanpalende Jorwerd seances werden gehouden. Daar was dr. C. Hille Ris Lambers (een 
vooraanstaand spiritist) predikant. Zie: Jansen, 'Slauerhoff, 164, waar ook de bijzonde
re vriendschap tussen de kinderen van Hille Ris Lambers en die van Van der Heide aan 
de orde komt. 49 Bedoeld wordt de brand in de boerderij van Gaitze Haitsma onder 
Britsum. De veroordeling van de drie gebroeders Hogerhuis uit Beetgum voor de 
inbraak, geruime tijd daarvoor, in diens boerderij veroorzaakte grote opschudding: de 
zaak Hogerhuis. Van der Heide kwam in zijn jaren te Engelum op voor de onschuldig 
veroordeelde broers. Waarom het in de hier aangehaalde passage precies gaat, is 
onduidelijk. Johan Frieswijk wees mij erop dat volgens deze tekst het bezoek aan de 
procureur-generaal plaats zou hebben gehad in Van der Heides Britswerder jaren, dus 
nadat de laatste van de broers was vrijgelaten. 50 Zie: www.friesgenootschap.nl/dvf-
doc/vanderheide.htm. 51 Eerste druk: 's-Gravenhage 1946, tweede druk 1947. Voor 
Bouman: Gedenkboek Harmonia. 52 De apokatastasis wordt verdedigd met een beroep 
op Handelingen 3:21. De Duitse anabaptist Hans Denck (ca. 1495-1527) was zelfs over
tuigd van de redding van verstoten geesten en duivels. Zie: Waite, Dienaren en dienares
sen, 49, noot 40. 53 In de jaren vijftig verzorgde Van der Heide te Voorburg een cursus 
voor geïnteresseerden in religieuze en ethische vraagstukken. 54 Oppenheim, The other 
World, 378. 55 Idem. 56 Idem, 389. 57 Animisme houdt, wanneer het wordt gebruikt in 
verband met het spiritisme, het volgende in: paranormale verschijnselen hangen in de 
eerste plaats samen met krachten in de levende mens en zijn niet het gevolg van het 
ingrijpen van geesten. Zie: Van Dongen en Gerding, PSI, 20. 58 Gepubliceerd in: Van 
Eeden, Studies, vierde reeks. 59 Voor haar: Oppenheim, The other World, passim. 60 Van 
Dongen en Gerding, PSI, 21. 61 Wumkes, Nei Sawntich Jier, 446, 447. De hervormde 
gemeente Britswerd / Wieuwerd behoorde tot de classis Sneek. Wum-kes was voorzitter 
van het classicaal bestuur van 30 november 1910-29 november 1916. In de notulen van 
het classicaal bestuur wordt de seance in de kerk van Britswerd niet vermeld. 62 Toen
tertijd predikant te Zuidwolde (Gr.), epigoon van de befaamde Elise van Calcar, vooraan
staand lid van Harmonia en uitgever van het maandschrift Geest en Leven. Zie: BLGNPII, 
64 vlg. (F.L. van 't Hooft); Jansen, Op zoek, passim. 63 In zijn memoires wijst Van der 
Heide er diverse keren op, dat hij deze wilde uitgeven; mogelijk in navolging van Wumk
es' Nei Sawntich Jier, dat in 1949 was verschenen, maar hij kan ook de Gedenkschriften 
van Troelstra voor ogen gehad hebben. 64 Deze leer tracht een methode te ontwerpen, 
waarbij prikkels en waarnemingen gemeten kunnen worden. Het is het begin van de 
empirische psychologie. Het filosofische uitgangspunt van Fechner is de aanname, dat 
de gehele wereld bestaat uit een groot aantal grotere of kleinere verschijningscomplexen 
(psychofysische systemen), die alle door een de zielen omvattende band worden samen-
gehouden: 'De grootere omvatten de kleinere, de grootste is God.' Dit systeem kan 
beschouwd worden als een idealistisch monisme, dat al het zijnde tot één maakt, waarbij 

http://www.friesgenootschap.nl/dvf-


PERSOONUJK VOORTBESTAAN 199 

geest en ziel het primaat hebben. Vgl. Christelijke Encyclopaedie II, 151. 65 Van Dongen 
en Gerding, PSI, 33-36; Draaisma, Een laboratorium, 80-95. 66 Jansen, 'Hem moet ik 
winnen', 48. 67 Onder de titel Nooit kenden wij God aldus. Van een dogmatische gods
dienst naar een authentiek geloof(Zoetermeer 1998). 68 Toekomstig Leven 13 (1909), 403. 
Voor Boers: BLGNPIII, 44 vlg. (J.J. Kalma). 69 D. Jansen, 'Slauerhoff, 162-163. 
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KRITIEK EN TERUGBLIK 

Revolutie in Friesland, 1795-1798 

MAARTEN PRAK 

Samen met de Opstand van de zestiende eeuw en de grondwet van 1848 mag 
de revolutie van de jaren negentig van de achttiende eeuw tot de belangrijkste 
fasen van de Nederlandse politieke geschiedenis gerekend worden.1 De 
staatsinrichting zoals wij die vandaag nog kennen, is ondenkbaar zonder die 
revolutie. Gedurende de eerste twee eeuwen van haar bestaan had de Repu
bliek gefunctioneerd met een federatieve staatsinrichting die de gedroomde 
uitkomst was van de Opstand. In het toen vormgegeven - en in de Unie van 
Utrecht (1579) in grote lijnen vastgelegde - bestel waren twee elementen zo 
goed en zo kwaad als het ging met elkaar verbonden. Enerzijds zouden de 
gewesten met elkaar samenwerken, 'als off zyluyden maer een provincie wae-
ren'. Anderzijds zouden daarbij de 'speciaele ende particuliere previlegien, 
vryheden, exemptien, rechten, statuten, Ioffelicke ende wel herghebrachte 
coustumen, usantien ende allen anderen haeluyden gherechtigheyden', 
zowel voor de gewesten als voor de afzonderlijke 'steden, leden ende inge-
setenen vandien' onverminderd van kracht blijven. Sterker, men zou elkaar in 
al die privileges, gewoontes, enzovoorts 'helpen hantholden, stiven ende 
stereken ende oock beschutten ende beschermen'.2 Uit de uitvoerigheid van 
de omschrijving van deze tweede bepaling is al gemakkelijk op te maken waar 
het hart van de opstandelingen lag. Gedurende ruim twee eeuwen had de 
Republiek, for better orfor worse, met de op deze principes gestoelde staatsin
richting gefunctioneerd. Daarin waren de provincies grotendeels zelfstandig, 
zeker waar het hun interne aangelegenheden betrof. De Staten-Generaal 
bekreunde zich voornamelijk om de buitenlandse politiek. Binnen de gewes
ten hadden de samenstellende delen, in Friesland dus de grietenijen en ste
den, ook weer een grote mate van autonomie. De Friese steden stonden er op 
dat punt misschien wat minder gunstig voor dan die van bij voorbeeld Hol
land, maar dat wakkerde hun zelfstandigheidsstreven alleen maar aan. In 
1798 was dat echter allemaal afgelopen. De op 23 april van dat jaar officieel 
aanvaarde grondwet was gebaseerd op het beginsel van de 'een- en ondeel
baarheid', zoals dat in de frasologie van die tijd kort en krachtig werd gefor
muleerd. De centrale regering, gevormd door het Uitvoerend Bewind, trok 
alle macht naar zich toe, regionale en plaatselijke besturen werden geredu
ceerd tot 'blotelyk administratieve lichamen'.3 Daarmee had het eerste ele
ment van de Unie van Utrecht - 'als off zyluyden maer een provincie waeren' -
volledig de overhand gekregen over het tweede. De eenheidsstaat zoals wij 
die ook in 2003 nog kennen, waarin de nationale regering het voor het zeggen 
heeft en de provincies en gemeenten slechts op ondergeschikte punten eigen 
beleid kunnen voeren, is de directe erfgenaam van die omwenteling. 
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In het licht van het onbetwistbare belang van deze jaren is het opmerkelijk 
hoe weinig er al bij al over geschreven is. Weliswaar verschenen in 1965 en 
1977 spraakmakende syntheses van respectievelijk C.H.E. de Wit en Simon 
Schama over de Bataafse revolutie, maar de kritische receptie van deze wer
ken heeft tot opvallend weinig nieuw onderzoek geleid.4 In vergelijking met 
het door veel congressen en publicaties begeleide tweede eeuwfeest van de 
Patriotse revolutie in 1987 is die van de eerste grondwet in 1998 heel stilletjes 
verlopen.5 Ondanks de herhaalde verzekeringen, onder andere van De Wit en 
Schama, dat de revolutie van 1798 ook een echt Nederlandse aangelegenheid 
was, en niet alleen een door de Fransen ingefluisterde, lijkt een zekere chauvi
nistische schroom nog steeds de boventoon te voeren wanneer het over 1798 
gaat. De geringe aandacht voor de jaren negentig van de achttiende eeuw 
heeft er in ieder geval ook in geresulteerd dat er betrekkelijk weinig aanspre
kende theses voorhanden zijn, waarmee een onderzoeker van die periode 
enige ordening kan aanbrengen in de alleszins complexe verhoudingen. 

Deze historiografische situatie maakt dat de verschijning van Jacques Kui
pers dissertatie hoogst welkom is - en niet alleen uit het oogpunt van de Frie
se geschiedschrijving. Maar tegelijk verklaart het de beperkingen van zijn 
chronologisch opgezette werk, dat eerder beschrijvend dan analyserend 
genoemd moet worden en waarin het, door de vele personen, verenigingen 
en instellingen die erin voorkomen, en door de vaak onverklaarde gedaante
verwisselingen van de protagonisten, bepaald niet eenvoudig is om ieders 
bedoelingen, laat staan de loop der gebeurtenissen, te doorgronden. Kuiper 
heeft het daarbij zijn lezers ook niet gemakkelijker gemaakt door bepaalde 
groepen van labels te voorzien die hij niet uitlegt en die soms in regelrechte 
tegenspraak lijken met hetgeen hij beschrijft. Zo is een hoofdrol weggelegd 
voor de 'radicalen', maar bij herhaling (zie onder meer blz. 99 en 116) wordt de 
lezer verzekerd, dat deze radicalen sterker hechtten aan het 'particularisme', 
dat wil zeggen aan het beginsel dat de 'speciaele ende particuliere previle-
gien, vryheden, exemptien' enzovoorts uitgangspunt van iedere politiek 
behoorden zijn, dan de regenten van voor 1795. Dat lijkt een allesbehalve 
radicaal standpunt inzake het belangrijkste vraagstuk van die dagen, name
lijk de toekomstige staatsinrichting. Ten aanzien van hetzelfde vraagstuk was 
het eerste, volgens Kuiper gematigde revolutionaire provinciebestuur, voor de 
provinciale onafhankelijkheid, en dus dezelfde privileges en vrijheden, wanneer 
het in gesprek was met de nationale overheden, maar stond het juist op het 
standpunt van een- en ondeelbaarheid wanneer de gesprekspartner een dorps-
of stadsbestuur in Friesland zelfwas (blz. 70). Waarom dezelfde, op het eerste 
gezicht niet onverstandige groep mensen zo gemakkelijk twee ogenschijnlijk 
tegenstrijdige standpunten kon huldigen, blijft bij Kuiper duister. Ook valt 
moeilijk vol te houden dat dit provinciaal bestuur op dit punt gematigder was 
dan hun opvolgers, die echter 'radicaal' heten te zijn. Kuiper had zijn voordeel 
kunnen doen met de theoretische literatuur over revolutie en staatsvorming -
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waarom blijft het baanbrekende werk van Theda Skocpol6 bij voorbeeld onge
noemd? - en kunnen profiteren van enkele andere lokale studies over vergelijk
bare ontwikkelingen. In plaats daarvan heeft hij zich uitdrukkelijk beperkt tot de 
Friese verwikkelingen. Maar daarover is dan ook wel heel veel nieuws aan het 
licht gebracht. En wat misschien nog wel belangrijker is, die nieuwe gegevens 
helpen ons algemene inzicht verscherpen in de revolutie van 1798. 

In het recente verleden is veel werk gemaakt van de culturele dimensies 
van het revolutietijdvak.7 Ook voor wat betreft de politiek zouden zich de 
belangrijkste veranderingen met name in het culturele vlak (de 'politieke cul
tuur') hebben voltrokken.8 Maar wie de inhoud van Kuipers boek op zich laat 
inwerken, kan niet aan de indruk ontkomen, dat wat zich in Friesland in deze 
jaren bovenal afspeelde, een herverkaveling was van de macht. De revolutie 
had een tijdelijk machtsvacuüm gecreëerd en verschillende groepen probeer
den daarvan gebruik te maken om voor hun zaken op te komen, dan wel te 
verhinderen dat anderen zich op strategische posities zouden kunnen neste
len. In het boek worden verschillende groepen onderscheiden wier gedrag op 
deze manier geduid zou kunnen worden. De belangrijkste daarvan zijn de 
provinciebestuurders, de stadsbesturen, de dorpsbesturen, en de burgerver
enigingen, zoals schutterijen, burgerkorpsen, volkssociëteiten, enzovoorts. 

De revolutie werd in Friesland geïntroduceerd door een Comité Revolu
tionair Provinciaal dat deels bestond uit met de Fransen meegereisde Patriot
ten, die na 1787 naar het buitenland waren gevlucht. Door dit Comité werd op 
19 februari 1795 een provinciaal tussenbestuur ingesteld. Dat tussenbestuur 
werd, evenals het Comité zelf, gedomineerd door lieden die afkomstig waren 
uit de Friese steden, waar in de jaren tachtig ook de Patriotten het populairst 
waren geweest.9 Daarmee bewerkstelligde de revolutie direct een belangrijke 
machtsverschuiving ten nadele van het platteland. De provinciebestuurders 
behoorden sociaal bezien tot de vooraanstaande inwoners, de gezeten burge
rij. Op 23 juni 1795 werden hun opvolgers formeel gekozen, de Representan
ten van het Volk van Friesland. Sociaal veranderde er niet veel in het provin
ciebestuur en sommige representanten meenden dat met de verdrijving van 
het Oranjebewind en de installatie van een gekozen bestuur de revolutie in 
feite voltooid was. Niet iedereen in Friesland was het echter met hen eens. 

Van meet af aan stond het revolutionaire provinciebestuur onder druk van 
revolutionaire stadsbesturen, vooral dat van Leeuwarden, en de volkssocië
teiten die in veel plaatsen actief waren. Het Comité Revolutionair had welis
waar de revolutie doorgevoerd, maar aan hun invloed probeerden de stedelij
ke revolutionairen zich vervolgens zo snel mogelijk te ontworstelen. In april 
1795 waren in verschillende steden verkiezingen gehouden, die overal waren 
gewonnen door de in sociëteiten en burgerkorpsen georganiseerde burgers. 
De bekende Friese revolutionair Van Beyma noemde deze sociëteiten en 
korpsen niet zonder reden 'de twee zekerste steunpilaaren van den Tempel 
der Gelijkheid en Vrijheid' (p. 56). Maar hun interpretatie van die beginselen 
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was wel een heel specifieke, en één waar Van Beyma mee instemde. Overal 
immers stelden zij zich op het standpunt dat de revolutie het herstel had inge
luid van de plaatselijke vrijheden. Juist in Friesland, het enige gewest in de 
Republiek waar de steden minder dan de helft van de stemmen in de Provincia
le Staten beheersten en de provincie bijgevolg een ongewoon grote invloed op 
de stedelijke politiek had gehad, was dit inderdaad een radicale zienswijze. 
Maar niet een die de provinciale bestuurders wensten te onderschrijven. De 
kern van de discussie betrof de basiseenheid van het politieke bestel, een vraag
stuk dat, zoals we zagen, in feite even oud als Nederland zelfwas. 

Hoe speelt men hier met woord VOLK! Wy kennen in Friesland niet het Volk 
van LEEUWARDEN, het Volk van SNEEK, - het Volk van BARRADEEL, of het 
Volk van 't BILDT, enz. enz., maar alleen het Volk van FRIESLAND, (blz. 115) 

Zo zagen de provinciale Representanten het althans. Maar die zienswijze 
werd weersproken door de plaatselijke vertegenwoordigers, die niet alleen, 



VOLUTIE IN FRIESLAND 2 0 5 

zoals die van Workum, worstelden met de vraag aan wie het plaatselijk 
bestuur verantwoording schuldig was: de provincie of de eigen burgerij, maar 
waar het antwoord op die vraag meestal klip en klaar was. Vooral in Leeuwar
den weigerde het stadsbestuur, nu municipaliteit geheten, categorisch om te 
accepteren dat er een 'volk van Friesland' zou zijn, dat op de een of andere 
wijze boven de burgerij van Leeuwarden zelf stond. Hierin werd de municipa
liteit bijgevallen door de plaatselijke volkssociëteit en de burgerkorpsen. Inte
ressant genoeg volgden de provinciale representanten exact dezelfde redene
ring als de Leeuwarders wanneer het over de Nederlandse staatsinrichting 
ging. Dan speelden zij op gelijkaardige wijze met het woord 'volk' en insi
steerden onverkort op hun rol als vertegenwoordigers van het 'volk van Fries
land', waarvan de belangen niet ondergeschikt gemaakt mochten worden aan 
die van een in hun ogen schimmig 'volk van Nederland'. En omgekeerd had
den de Leeuwarder radicalen er geen moeite mee om, terwijl zij in Friesland 
zelf met de grootste kracht insisteerden op plaatselijke onafhankelijkheid, in 
de nationale politieke gemene zaak te maken met de Hollanders die aan
stuurden op de oprichting van een Nationale Vergadering die het gehele 
Nederlandse volk moest vertegenwoordigen. In dergelijke omstandigheden 
verliezen de vaak gebruikte aanduidingen 'unitaris', voor de aanhangers van 
de eenheidsstaat, en 'federalist', voor degenen die het federale bestel wel wil
den hervormen maar niet afschaffen, heel veel van hun analytische scherpte. 
Het is verstandig dat Kuiper ze doorgaans vermijdt. 

Wat hij echter nalaat, is daaraan de consequenties te verbinden. Die lijken 
mij te zijn, dat standpunten kennelijk niet alleen, of zelfs helemaal niet, wer
den ingegeven door algemene beginselen, maar veeleer bepaald werden door 
de institutionele posities die werden ingenomen ten opzichte van andere par
tijen. Dat patroon zien we steeds weer terugkeren in de verhitte verhoudin
gen van 1795 en '96.10 In november 1795 steunden de steden het plan voor 
een Nationale Vergadering waarin niet langer provinciegewijs gestemd zou 
worden, terwijl diezelfde steden in de Friese context aan hun plaatselijke 
autonomie vasthielden. Het platteland daarentegen steunde de Friese pro
vinciale representanten in hun verzet tegen een dergelijk plan. In februari 
1796 werd het 'gematigde' provinciale bewind in Leeuwarden vervangen door 
een 'radicaler', dat steunde op de burgerkorpsen en volkssociëteiten. Direct 
werd de autonomie van de lokale besturen erkend. Maar al in mei probeerden 
deze provinciebestuurders door middel van een kiesreglement meer greep te 
krijgen op diezelfde lokale besturen. Het Leeuwarder stadsbestuur, dat 
gesteund door dezelfde korpsen en sociëteiten in 1796 aan de macht was 
gekomen en een fel voorstander van lokale autonomie bleef, accepteerde 
eerst de instelling van 24 burgergecommitteerden namens de twaalf espels 
(wijken) van de stad. Maar in het najaar van 1797 werden die burgergecom
mitteerden afgedankt, met een beroep op een decreet van de Nationale Ver
gadering. 
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Institutionele posities en de daaruit voortvloeiende controverses verklaren 
veel van het verloop van de revolutie in Friesland, maar natuurlijk niet alles. 
Drie additionele factoren treden in Kuipers boek duidelijk naar voren. In de 
eerste plaats de sociale. Een afbeelding van de Naamlijst der Leden van de 
Volks of Groote Burger Sociëteit ter Handhaving van de Rechten van den 
Mensch binnen Leeuwarden uit maart 1795 (blz. 442) maakt dat meteen dui
delijk. Daarop prijken de namen van achtereenvolgens Rinke Nollides, gort
maker, Barend Houttuin, broodbakker, Bouwe Spoelstra, broodbakker, Abra
ham van den Berg, hoedenmaker, Nicodemus Wensel, pruikmaker, 
enzovoorts. Het nauwgezet onderzoek van Kuiper heeft op talrijke plaatsen 
overeenkomstige gegevens opgeleverd. De 'radicalen' waren in Friesland 
vooral middenstanders, dat wil zeggen ambachtsmeesters en winkeliers. Het
zelfde gold voor de door hen aan het bewind gebrachte stads- en provinciebe
stuurders. In 1796 en 1797 had de politieke revolutie dus ook een sociale revo
lutie bewerkstelligd. Een van de meest controversiële kwesties in Friesland in 
deze jaren waren de represailles tegen de regenten van voor 1795. Vanuit de 
clubs werd er sterk aangedrongen op zware aanslagen op hun persoonlijke 
financiën, bij wijze van tegemoetkoming aan degenen die ten tijde van de 
Restauratie (1787-1795) in ballingschap hadden moeten gaan, of anderszins 
waren benadeeld vanwege hun politieke overtuiging. Maar de grenzen van de 
sociale verklaring voor politiek gedrag bleken in dezelfde controverse, want 
de provinciale bestuurders, alhoewel behorend tot hetzelfde milieu als de 
leden van de clubs, voelden weinig voor zo'n beleid en traineerden het voort
durend. 

Een tweede factor was de religieuze. De revolutie kreeg opvallend veel 
steun in niet-gereformeerde kring. Katholieken eisten al medio 1795 een eer
lijker verdeling van de armenfondsen, die in het voordeel van de gerefor
meerden werkten. Op veel plaatsen waren katholieken prominent vertegen
woordigd onder de 'radicalen'. Zo ook in Gaasterland, waar zij in 1797 
opnieuw eisten dat hun achterstelling op het vlak van de armenzorg onge
daan zou worden gemaakt. Elders waren juist doopsgezinden prominent. Dat 
was waarschijnlijk de reden waarom in Tietjerksteradeel een meerderheid het 
constitutie-ontwerp van 1797 steunde. Daarin werd de gelijkberechtiging van 
de kerken vastgelegd. Om dezelfde reden voerden de Friese gereformeerden 
een omvangrijke petitiecampagne tegen dat ontwerp. Maar tegelijk moeten 
we constateren dat die constitutie eigenlijk niemand aansprak: voor de unita-
rissen bood hij te weinig, voor de federalisten alweer te veel centralisatie. Zo 
speelde de religie dus wel een rol, maar eerder als versterker van reeds aanwe
zige tendenties. 

De derde factor was die van de politieke traditie. Een van de meest inte
ressante uitkomsten van Kuipers onderzoek is dat hij een regionaal onder
scheid in revolutionaire gezindheid heeft kunnen aantonen in Friesland dat 
ten minste terugging op de Patriottentijd. Het noorden en westen van Fries-
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land was indertijd al sterk beroerd door de Patriotse beweging. Hier was na 
1795 de steun voor het 'radicalisme' groot. Niet toevallig was dit ook het meest 
verstedelijkte deel van de provincie. In het zuiden en oosten van het gewest 
bestond daarentegen een sterk dorps bewustzijn ('dorpisme' noemt Kuiper 
het op blz. 516). Daar bestonden grote bezwaren tegen de politieke herschik
kingen die sinds 1795 alleen maar in het nadeel van het platteland waren uit
gevallen. 

Misschien is het ook goed te wijzen op een factor die merkwaardig genoeg 
helemaal geen rol speelde: het Orangisme. In Kuipers allerminst beknopte 
verslag van de gebeurtenissen in deze drie roerige jaren komen de aanhan
gers van de stadhouder nauwelijks voor. Dat is opmerkelijk, want per slot van 
rekening was de stadhouderlijke familie van 'Friese' afkomst. En in de jaren 
voor de revolutie had het hof een stevige greep gehad op de Friese steden.11 

Maar de sporen daarvan lijken na 1795 geheel uitgewist. In februari 1797 leek 
het Kollumer Oproer een oprisping van het Oranjesentiment, maar dat was 
meer schijn dan realiteit. Het Kollumer Oproer was gericht tegen de invoering 
van de militaire dienstplicht en de associatie met het Orangisme in niet gerin
ge mate een product van de 'radicale propaganda' (Oranje-Slaaven Beeft!, blz. 
280). Van enig georganiseerd Orangisme blijkt hoegenaamd niets. 

In de onoverzichtelijke verhoudingen na de omwenteling leken alle coali
ties geoorloofd.12 Eind 1795 hadden, naar later uitkwam, 'radicalen' uit de 
volkssociëteiten zelfs geheime contacten onderhouden met enkele verdreven 
Oranje-aanhangers, volgens hun eigen propaganda wel de allerlaatsten met 
wie een revolutionair zich in die dagen wilde afgeven. Onder deze omstandig
heden was zowat iedere politieke tactiek, die verhinderde dat de 'anderen' 
aan de macht zouden komen, acceptabel. Maar het zou onjuist zijn dit oppor
tunisme te verwarren met de inzet van de strijd zelf. Want het bleef wel dege
lijk gaan over de vraag op welke wijze enkele principiële doelstellingen gere
aliseerd konden worden. Voor de middengroepen van ambachtsbazen en 
winkeliers, de drijvende krachten achter de burgerkorpsen en volkssociëtei
ten, was de primaire inzet de politieke medezeggenschap. Hun 'particularis
me' diende vooral dat doel: het scheppen van een politiek domein waarin die 
medezeggenschap reëel kon worden uitgeoefend. Dat particularisme mag 
daarom niet vereenzelvigd worden met het aloude particularisme van de 
regenten, dat weliswaar eenzelfde doel diende - namelijk een overzichtelijk, 
beheersbaar politiek domein te scheppen - maar dan met uitsluiting van de 
volksinvloed. Het particularisme van de burgerkorpsen en volkssociëteiten 
was politiek en sociaal radicaal, ja revolutionair te noemen. De door deze 
milieus gesteunde stadsbesturen hadden gelijkaardige opvattingen, maar 
stonden tegelijk voortdurend aan de verleiding bloot de volksinvloed te redu
ceren, door terug te grijpen naar precedenten en praktijken uit de voorgaan
de periode. Voor de provinciale bestuurders gold dit nog veel sterker. Om hun 
wankele macht te handhaven, beriepen zij zich op de door de revolutie gele-
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gitimeerde autoriteit die hen als de nieuwe soevereinen ten deel was gevallen. 
En het was een onloochenbaar feit dat sinds het ontstaan van de Republiek en 
de praktijk van gewestelijke soevereiniteit zoiets als een 'volk van Friesland' 
was ontstaan. De vraag was alleen of dat de revolutie kon overleven. 

Om die claim van de provinciale Representanten aan te tasten, gingen de 
plaatselijke besturen, en nog meer de volkssociëteiten en burgerkorpsen, een 
tactische alliantie aan met degenen die vanuit Holland aanstuurden op een 
centralistische hervorming van het staatsbestel. Die alliantie had, voor wat 
betreft de lokale revolutionairen, geen ander doel dan het provinciaal bestuur 
te ondermijnen. Naarmate een unitaristische machtsovername dichterbij 
kwam, nam de steun vanuit Friesland voor zo'n onderneming zienderogen af. 
Na de staatsgreep van de unitarissen op 22 januari 1798 voorspelde de Frie-
sche Courant, spreekbuis van de volkssociëteiten, op 3 februari volkomen 
terecht dat de toekomstige grondwet 'de uitvoering der politieke Rechten 
door Burgers in den kring der Grondvergaderingen' zou beperken (blz. 419). 
Binnen enkele maanden was niet alleen het Friese kiezerscorps op een tame
lijk willekeurige en intimiderende manier gezuiverd, maar sloten de volksso
ciëteiten een voor een hun deuren. Daarmee was de volksstem, zoals Kuiper 
het zegt, inderdaad 'gesmoord'. Niet omdat de unitarissen principieel anti
democratisch waren. Het omgekeerde was eerder waar. Maar om hun revolu
tie te redden, moesten alle tegenstanders monddood gemaakt worden, door 
de politieke macht te concentreren bij de Constituerende Vergadering in Den 
Haag. Een proclamatie van 27 januari liet er geen misverstand over bestaan 
(geciteerd op blz. 419): 

Geen Maatschappy kan zonder orde bestaan, en vooral is het een intermediar 
Gouvernement noodzakelyk, dat dezelve in niets gestoord worde. Dat een 
iegelyk dan, zonder tegenspraak, zich onderwerpe aan de bevelen, welke door 
dit Tusschen Bewind zullen worden gegeven, dat men begrype, dat de tydelyke 
opoffering van eenige grotere gedeeltens van onze burgerlyke Vryheid nergens 
anders toe strekt, dan om eene goede Staatsregeling te verkrygen, en door 
dezelve een veel grooter genot dier Vryheid ons verzekerd te zien. 

Het valt te billijken dat Kuiper hierin een 'ontmanteling van de revolutie' ziet 
(blz. 429-430). Maar in feite is het tegendeel het geval. De staatsgreep van 
januari 1798 en de centralistische grondwet die dankzij die staatsgreep tot 
stand kwam waren juist de voltooiing van een revolutie, die met evenveel 
tegenstrijdige bedoelingen van start was gegaan als er tegenstellingen binnen 
het oude staatsbestel hadden bestaan. De onbeheersbare dynamiek van 
coalitievorming en de onmogelijkheid om daaruit een werkbare, dat wil zeg
gen stabiele regering te scheppen, leidde vrijwel onvermijdelijk tot het cen
tralisme dat waarschijnlijk alleen een kleine minderheid principieel als wen
selijk beschouwde.13 Toen het er eenmaal was, wilde niemand het meer 
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loslaten. De staatsgreep van januari werd al in juni 1798 door een tweede 
gevolgd, maar aan het beginsel van een- en ondeelbaarheid werd niet meer 
getornd. En het zou nog meer dan een eeuw duren voordat de 'tydelyke opof
fering van eenige grotere gedeeltens van onze burgerlyke Vryheid' weer onge
daan zou zijn gemaakt. 

Jacques Kuipers boek brengt over deze verwikkelingen een ongemene rijk
dom aan gegevens bijeen. Dat is tegelijk de kracht en het tekort van deze lijvi
ge dissertatie. Wie de meer dan vijfhonderd bladzijden tekst doorneemt van
uit een Fries oogpunt, komt echter onvermijdelijk tot nog een andere 
vaststelling, namelijk dat de 'Friese eigenheid' er slechts een heel beperkte rol 
in speelt. Weliswaar hadden heel wat Friese revolutionairen de mond vol van 
het 'volk van Friesland', maar dat dit zich op enigerlei wezenlijke manier zou 
onderscheiden van het 'volk' van Overijssel of dat van Holland werd slechts 
bij uitzondering gearticuleerd. Is dat aspect buiten beeld verdwenen door de 
werkwijze van de auteur, of waren de radicalen van de jaren negentig werke
lijk door andere zaken in beslag genomen? Het antwoord op die vraag zou hoe 
dan ook een interessant licht werpen op de revolutie in Friesland - of was het 
de Friese revolutie? Misschien dat Kuiper zijn aantekeningen nog eens onder 
deze invalshoek kan doorlichten ten behoeve van een artikel voor De Vrije 
Fries. 

Noten 

1 Naar aanleiding van: Jacques Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland, 
1795-1798 (Franeker 2002; Uitgeverij Van Wijnen). 2 S. Groenveld, H.L.Ph. Leeuwen
berg, '"Die originale unie metten acten daernaer gevolcht'", in: idem (red.), De Unie 
van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte (Den Haag 1979) 
30, artikel 1 van de Unie. 3 Geciteerd uit Maarten Prak, Republikeinse veelheid demo
cratische enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak: 's-Hertogenbosch 
1770-1820 (Nijmegen 1999), 233. 4 C.H.E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en demo
cratie in Nederland 1780-1848. Herwaardering van een periode (Heerlen 1965); Simon 
Schama, Patriots and liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813 (New York 
1977). Voor de reacties zie: E.O.G. Haitsma Muiier, 'De geschiedschrijving van de Patriot
tentijd en de Bataafse Tijd', in: W.W. Mijnhardt (red.), Kantelend geschiedbeeld. Neder
landse historiografie sinds 1945 (Utrecht/Antwerpen 1983), 206-227, in het bijzonder: 
219-225. 5 Voor de oogst van 1787, zie: A.H. Huussenjr., '1787. De Nederlandse revolu
tie?', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 104 
(1989), 684-690. 6 Theda Skocpol, States and Social Revolutions. A Comparative Analy-
sis ofFrance, Russia and China (Cambridge 1979). 7 Zie nu het synthesewerk van Joost 
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Kloek en Wijnand Mijnhardt, 1800: Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag 
2001). 8 Zie bijvoorbeeld N.C.F, van Sas, 'The Patriot Revolution: NewPerspectives', in: 
Margaret C. Jacob, Wijnand W. Mijnhardt (red.), TheDutch Republic in the Eighteenth 
Century. Decline, Enlightenment, and Revolution (Ithaca 1992), 91-119; S.R.E. Klein, 
Patriots Republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 
1995); N.C.F, van Sas, 'De burger als eunuch', Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden 117 (2002), 495-506, aldaar 503. 9 Over de Patriottentijd 
in Friesland: W. Bergsma, C. Boschma, M.G. Buist en H. Spanninga (red.), For uwz lân, 
wyv en bern. De patriottentijd in Friesland (Leeuwarden 1987). 10 Zie ook Tom Nieu-
wenhuis, Keeshonden en Prinsmannen. Durgerdam, Ransdorp en Holisloot: drie Water-
landse dorpen in de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd (1780-1813), Amsterdamse 
Historische Reeks 11 (Amsterdam 1986), hoofdstuk 6. 11 A.J.C.M. Gabriëls, De heren als 
dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de acht
tiende eeuw, Hollandse Historische Reeks 14 (Den Haag 1990), 212-224. 12 Vgl. ook 
Prak, Republikeinse veelheid, hoofdstuk 12. 13 Vgl. Skocpol, States and Social Revolu-
tions, 170-171,174-205,291. 
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YME KUIPER EN FROUKE VEENSTRA-VIS 

Patriotse onvrede in de Republiek 

De patriottenbeweging in de Republiek zorgde in de jaren tachtig van de 
achttiende eeuw voor veel maatschappelijke onrust. Gedurende de Vierde 
Engelse Oorlog, van 1780 tot 1784, had zich in verschillende gewesten, waar
onder Friesland, een brede politieke coalitie van regenten en burgers gemani
festeerd die felle kritiek leverde op stadhouder Willem V en zijn politieke 
clientèle. Niet alleen de economische tegenspoed in met name de buiten
landse handel en scheepvaart, maar ook de zwakheden in de defensie van het 
land en de slapheid, de weeldezucht en luiheid van zijn bestuurders - het was 
allemaal de schuld van de stadhouder. Zo was in de nacht van 25 op 26 sep
tember 1781 een anoniem pamflet verschenen: Aan het Volk van Nederland, 
dat één lange aanklacht was tegen Willem V Het pamflet zorgde voor veel 
opschudding. Pas een eeuw later werd in de schrijver ervan de Gelders-Over
ijsselse edelman Joan Derk van der Capellen (1741-1784) herkend.1 Belangrijk 
was ook de tegenstelling tussen de patriotten en de stadhouder over de bui
tenlandse politiek. Ondanks de oorlog was de prins van Oranje pro-Engels, 
maar zijn tegenstanders waren geheel op de hand van Frankrijk. Tenslotte 
hadden de Verlichte genootschapscultuur vanaf de jaren 1770 (op indirecte 
wijze) en de patriotse pers van de jaren 1780 (op een heel directe manier) bij
dragen geleverd aan de opkomst en de groei van de patriottenbeweging.2 

De inspanningen van de patriotten tot economisch en staatkundig herstel 
van het land, teneinde de oude glorie van de Republiek uit de zeventiende 
eeuw terug te winnen, hadden grotendeels een illusoir karakter. Het verval 
van de Republiek, een confederatie van zeven soevereine gewesten, had geen 
psychische oorzaken, maar vloeide voort uit haar fundamenteel veranderde 
economische en politieke positie in Europa. Maar dit verval was minder dra
matisch geweest dan de bezorgde patriot aan het einde van de achttiende 
eeuw dacht. Het ging meer om relatieve dan om absolute achteruitgang, en 
tussen de verschillende bedrijfstakken bestonden verschillen wat stagnatie 
en crises betreft.3 Zo verminderde bijvoorbeeld het belang van de Amster
damse stapelmarkt sterk, maar een deel van de kapitaalkrachtige kooplieden-
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stand was inmiddels overgestapt van de kwijnende goederenhandel naar de 
lucratieve geld- en commissiehandel. Het gevolg was wel, dat de werkgele
genheid in handel en scheepvaart terugliep en alleen de echt rijken nog rijker 
werden. Nijverheid en industrie, daarentegen, konden vanwege vaak techni
sche achterstand zelfs op de eigen markt de concurrentie met de buitenland
se producten niet aan. Bovendien zorgden de zware indirecte belastingen op 
eerste levensbenodigdheden, die gedurende de achttiende eeuw in de Repu
bliek werden geheven, voor hoge lonen, die op hun beurt de prijzen weer 
opjoegen. Maar in de landbouw, die het economisch klimaat deels in het 
noorden en heel sterk in het oosten van het land bepaalde, ging het, zeker 
vanaf het midden van die eeuw, juist weer goed. Tegen die achtergrond 
bezien, verbaast het niet, dat de dynamische kern van de patriottenbeweging 
voorcil werd gevormd door de economisch bedreigde 'middenstand' van 
industriëlen, kooplieden en kleine bankiers. 

Ook onder het geleerde deel van de bevolking leefde het in die tijd modi
euze nationalistisch sentiment om de oude glorie van de Republiek te herstel
len. Vandaar dat vele studenten, professoren, advocaten, artsen en predikan
ten zich 'patriot' noemden en de door hun tegenstanders gegeven benaming 
van 'kees' (met als symbool de keeshond) koesterden als een geuzennaam. 
Samen met patriotse kooplieden bemoeiden zij zich in de jaren rond 1785 
volijverig met de oprichting van vrijcorpsen van burgers of sloten zich daarbij 
aan. In theorie was deze burgermilitie bedoeld om de zogeheten aloude vrij
heden van de burger te beschermen en diende zij als rem op eventuele 
monarchale aspiraties van de stadhouder. In de praktijk ging de burgerbewa
pening echter een politiek-militair tegenwicht vormen tegen de schutterijen 
in de steden en het staande leger van de Republiek, die sterk onder stadhou
derlijke invloed stonden. Daarnaast was het in sommige steden soms nodig 
dat een burgercorps zich met de wapens verdedigde tegen het Oranjegrauw, 
dat door stadhoudergezinde regenten was opgehitst. Verder valt op, dat voor
al het rijkere deel van de dissenters (dat wil zeggen de niet tot de bevoorrech
te geformeerde kerk behorende protestanten) zich aangetrokken voelde tot 
de patriottenbeweging, ja zelfs tot de kern daarvan ging behoren, omdat het 
tot dan toe buiten het politieke bestuur van stad en gewest was gehouden. 
Alleen leden van de gereformeerde kerk mochten immers openbare functies 
bekleden; doopsgezinden, katholieken en joden, bijvoorbeeld, waren daar
van uitgesloten. De meeste van de belangrijke bestuurscolleges, zoals een 
stadsbestuur of Statenvergadering, vulden zichzelf aan, waarbij vaak ook de 
stadhouder benoemingsrechten had. Invloed van degenen die buiten het 
regentencircuit stonden, was er niet. Juist de meer democratische patriotten 
wilden de kringen waaruit de bestuurders voortkwamen verbreden. Hoezeer 
deze patriotten ook met de term 'volksinvloed' schermden, het was niet de 
bedoeling dat 'het volk' op het regeringspluche terecht kwam. 
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Patriotten aan de macht en op de vlucht 

'Geografisch, sociaal en intellectueel gezien is het patriottisme een verbijste
rend complex verschijnsel', schreef Kossmann in zijn De lage landen uit 1976.4 

Ook het serieuze onderzoek, dat in de kwart eeuw daarna - vooral rond het 
herdenkingsjaar 1987 - is gedaan, bevestigde deze uitspraak.5 Nog duidelijker 
werd door dat onderzoek, dat hoofddoelstellingen van de patriotten - herstel 
van de oude economische glorie en staatkundige democratisering van onder
op - veel tegenstrijdigheden bevatten. Met nationalistische emotie alleen viel de 
economie van de Republiek niet grondig te veranderen. En hoe een politieke 
revolutie uit te voeren in een staat die geen centrum had? Men zou in stad na 
stad de wet moeten gaan verzetten en vervolgens de afzonderlijke Statenver
gaderingen en de Staten-Generaal democratiseren. Maar niet alle patriotten 
dachten over die democratisering hetzelfde en tussen de gewesten bestonden 
er opmerkelijke verschillen in breedheid en radicaliteit van de patriottenbe-
weging. Niettemin lukte het de patriotse kopstukken om hun beweging in de 
jaren tussen 1782 en 1787 in zekere mate een nationaal gezicht te geven. Van
uit verschillende provincies kwamen ze vanaf april 1783 regelmatig te 
Amsterdam bijeen, om hun optreden en plannen op elkaar af te stemmen. 
Het jaar daarop vond er een nationale vergadering van burgercorpsen uit een 
aantal gewesten plaats. 

In 1785 ging door de oplopende spanningen binnen en tussen gewesten 
de toestand in de Republiek kenmerken van een permanente burgeroorlog 
vertonen. De Hollandse Statenvergadering zette de patriotse toon en die van 
Groningen en Overijssel volgden haar daarin. In Friesland, Gelderland en 
Zeeland was daarentegen de meerderheid van de Staten op de hand van de 
stadhouder, terwijl Utrecht verdeeld was. Uit onvrede met het optreden van 
de Staten van Holland verplaatste Willem V in datzelfde jaar zijn hof van Den 
Haag naar Gelderland. Een geslaagde patriotse revolutie in de stad Utrecht in 
augustus 1786 beantwoordde de stadhouder in september van datzelfde jaar 
met een strafexpeditie tegen de Gelderse stadjes Hattem en Elburg. Onder
tussen was het gewest Utrecht in twee kampen verdeeld geraakt: er trad een 
prinsgezinde Statenvergadering op vanuit Amersfoort en in de stad Utrecht 
had de patriotse partij het heft in handen. Beiden meenden het gewest 
Utrecht in de Staten-Generaal te moeten vertegenwoordigen. 

In de zomer van 1787 kwam de ontknoping. Ook externe krachten speel
den daarbij een rol. De Engelse gezant financierde de orangisten in Holland 
en de Pruisische koning zond een troepenmacht van 25.000 man naar de 
Republiek. Dat laatste was een reactie op het affront dat zijn zuster, prinses 
Wilhelmina, echtgenote van de stadhouder, was aangedaan, toen leden van 
een patriots vrijcorps haar eind juni bij Goejanverwellesluis de doorgang naar 
Den Haag beletten. De patriotse leiders in de verschillende gewesten reken
den op Franse steun, maar die kwam niet. De verdere afloop is bekend. Mid-
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den september rukten de Pruisen snel op uit het oosten, richting Holland. De 
een na de andere plaats viel in hun handen. De patriotse tegenstand was 
bescheiden en zonder succes. Op 24 september stond het Pruisische leger 
voor de poorten van Amsterdam, dat toen nog een patriotsgezind stadsbe
stuur had.6 Een compromis tussen prinsgezinden en patriotten was niet 
mogelijk. De stadhouder had gewonnen en hij begaf zich weer naar Den 
Haag. Weldra namen zijn politieke getrouwen hun vertrouwde plaatsen weer 
in. In vele steden en dorpen in de Republiek kregen patriotten het nu zwaar te 
verduren. Huizen werden geplunderd, mishandelingen bleven niet uit en jus
titie begon jacht te maken op hen, die zich op een of andere manier hadden 
ingelaten met patriotse en revolutionaire activiteiten. In de maanden sep
tember en oktober was er sprake van een paniekgolf onder patriotten. Enkele 
tienduizenden zochten elders, vooral binnen de Republiek, een veilig onder
komen.7 In de eerste plaats was dat de echt grote stad Amsterdam, waar men 
meer anoniem was, maar ook andere patriotvriendelijke steden als Haarlem, 
Leiden, Dordrecht, Groningen en Kampen waren in tel. 

Uit vrees voor gevangenschap zouden tenslotte duizenden patriotten 
naar het buitenland uitwijken. Een schatting van een tijdgenoot kwam neer 
op 5.000 à 6.000 vluchtelingen. In Duitsland, de Zuidelijke Nederlanden en 
vooral in Noordwest-Frankrijk (waar zich in 1790 een 3500 Nederlanders 
bevonden) vormden zich toen gemeenschappen van politieke ballingen. 
Onder de vluchtelingen bevonden zich bijzonder rijke en redelijk bemiddelde 
figuren, maar ook een grote groep van personen die helemaal geen eigen 
inkomen meer hadden. Velen onder hen moesten na enkele maanden weer 
uit armoede terugkeren naar de Republiek. De Zuidelijke Nederlanden, Ant
werpen en vooral Brussel, vormden voor velen slechts een tussenstation. De 
grootste concentraties van ballingen kwamen tot stand in de Franse plaatsen 
St. Omer, waar zich veel Friezen ophielden, en Grevelingen. De wat meer 
kapitaalkrachtigen vestigden zich in het havenstadje Duinkerken, waar het 
leven ook duurder was dan in de twee andere ballingoorden. In april 1788 kre
gen te St. Omer bijna 1300 personen een uitkering uit een fonds, dat door de 
Franse regering beschikbaar was gesteld. In Grevelingen en Duinkerken leef
den aanvankelijk respectievelijk 600 en 400 ballingen.8 Pas na de Bataafse 
Revolutie in de winter van 1795 zou het overgrote deel van deze politieke 
vluchtelingen naar de Republiek terugkeren. 

Staatsgreep in Franeker 

Ook in Friesland was gedurende de oorlog met Engeland de kritiek op Willem 
V steeds luider gaan klinken. Vooral Friese reders ondervonden de directe 
gevolgen van die oorlog in de jaren 1780-1784, omdat een flink aantal van hun 
koopvaardijschepen werd opgebracht door de Engelsen. Al na een maand 
oorlog moest de Republiek tweehonderd schepen prijsgeven aan de Engelse 
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kapers. In de Friese Statenvergadering trad vanaf 1781 een Geheim Comité 
van acht Statenleden op, dat de anti-stadhouderlijke koers van Friesland 
bepaalde. Drijvende kracht daarbinnen was Coert Lambertus van Beyma, de 
secretaris van de grietenij Westdongeradeel, die ook in de jaren daarna recht
streeks contact onderhield met bijvoorbeeld Joan Derk van der Capellen en 
enkele vooraanstaande patriotse regenten uit Holland.9 In januari 1783 was te 
Dordrecht het eerste vrijcorps in de Republiek opgericht. Ruim een halfjaar 
later, in september, namen de Friese Staten het belangrijke besluit om de 
oprichting van plaatselijke vrijcorpsen toe te staan. Weldra waren er tiental
len van die corpsen, vooral in het noorden en westen van de provincie. Dit 
zou ook het kerngebied van de Friese patriottenbeweging worden, met Frane-
ker als middelpunt. In januari 1785 vond er voor het eerst op gewestelijk 
niveau overleg plaats tussen de leiding van de vrijcorpsen. Op dat moment 
was het Geheim Comité al uiteengespat. 

Van Beyma had voorgesteld ook de bestuurspraktijk in Friesland zelf aan 
een kritische inspectie te onderwerpen. In het bijzonder de verkiezing van 
grietmannen stond hoog op zijn agenda. Dit voorstel vonden de grietmannen 
binnen het Comité hoogst ongepast. Kritiek op de stadhouder was geen pro
bleem, maar de eigen Friese vuile was diende men binnen te houden. Deze 
aristocratische patriotten verzoenden zich in oktober 1785 met Willem V toen 
hij een bezoek bracht aan Friesland. En datzelfde gebeurde vanzelfsprekend 
met zijn volgelingen in de Friese Staten. Een grote meerderheid van de Friese 
Staten, met voorop de grietman van Wymbritseradeel, jonker Van Burmania 
Rengers, sloot zich vervolgens aan bij het stadhouderlijke kamp in de Repu
bliek. Weer een jaar later, in september 1786, legde die meerderheid de onge
veer honderd vrijcorpsen, die er ooit geweest moeten zijn, met in totaal circa 
vijfduizend leden, aan banden en maakte zij een einde aan de persvrijheid.10 

'Bloedplakkaten', was de reactie van de minderheid van democratisch patri
otten. De hoop van hun leider Van Beyma richtte zich nu geheel op de burger
bewapening en de patriotse aanhang onder de Friese bevolking. Er werden 
wapens in Holland besteld en vanaf juni 1787 vond de oprichting plaats van 
zogeheten Defensiewezens. Het eerste Defensiewezen was er te Franeker, 
daarna kwamen Bolsward, Sneek en Dokkum aan de beurt. Een en ander 
gebeurde onder aandrang van de exercitiegenootschappen aldaar en zonder 
toestemming van de Friese Statenvergadering, die daarin een aantasting van 
haar gezag en een bedreiging van de maatschappelijke orde en rust zag.11 

Op vrijdag 7 september 1787 besloten Van Beyma en zijn patriotse mede
standers in de Friese Staten het gezag in de provincie naar zich toe te trekken. 
Zij schreven voor die dag een eigen Statenvergadering uit en verzochten de 
griffier van de (Leeuwarder) Statenvergadering om 's morgens om negen uur 
in het Academiegebouw te Franeker aanwezig te zijn. Daar zou de vergade
ring plaatsvinden van de volmachten die zich aan de Friese wetten wilden 
houden. Twaalf van de in totaal 82 Friese Statenleden waren die bewuste mor-
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gen aanwezig. Griffier Van Sminia kwam niet opdagen en voor hem werd mr. 
Hector Livius van Altena tot secretaris van deze zogeheten 'Pretense' Staten 
gekozen. Deze staatsgreep had Van Beyma overigens al in augustus, zowel in 
Den Haag als in de Doelen te Amsterdam, aangekondigd.12 Franeker en de al 
genoemde andere drie Friese steden waren in staat van verdediging gebracht 
en op 11 september maakte een patriots legertje van tweehonderd man met 
succes een veldtocht langs Workum, Staveren, Sneek en Lemmer. Daarvoor al 
waren bij Makkum versterkingen uit Holland en Utrecht aan land gekomen 
en werden hier en daar penningen van ontvangers en collecteurs ingenomen, 
om daar wapens voor te kopen. 

Het totale Friese patriottenleger omvatte ongeveer tweeduizend man, 
onder wie ruim honderd officieren. De bezetting van Franeker, het centrum 
van de beoogde revolutie, telde ongeveer achthonderd man. Militair-strate
gisch gezien lag Franeker niet gunstig, namelijk precies tussen de garnizoen
steden Leeuwarden en Harlingen in. Toch durfden de Staten in Leeuwarden 
geen directe aanval op Franeker aan. Maar met de komst van de Pruisen en 
het niet opdagen van de Fransen was ook de Friese patriotse staatsgreep 
kansloos geworden. Bovendien was de reactie van het merendeel van de Frie
se bevolking lauw, afwachtend of afwijzend geweest. Deze 'vergissing' van 
Van Beyma, is hem later aangewreven door aanvankelijke medestanders, 
zoals de jonge Franeker hoogleraar Johan Valckenaer. Op zondagavond 23 
september kwamen de Friese patriotse leiders in de Grote Kerk van Franeker 
bijeen. Ondertussen was professor Gadzo Coopmans uit Utrecht terugge
keerd, zonder militaire hulp, maar wel met de mededeling dat de stad in Prui
sische handen was.13 Na een uiteenzetting over de weinig hoopvolle situatie 
door Van Beyma besloot de meerderheid dat men Franeker ging opgeven en 
zich zou terugtrekken op Staveren. Het grootste deel van zijn aanhang volgde 
Van Beyma naar Staveren en drie dagen later voer het gezelschap met zes 
schepen naar Amsterdam. De minderheid nam de wijk naar Groningen of 
Kampen of reisde zelfs via de vrije heerlijkheid Ameland naar Bremen. Van 
deze vluchtelingen zouden naar schatting tweehonderd mannen tot 1795 
buiten Friesland blijven. Enkele tientallen werden tijdens hun afwezigheid 
door het Hof van Friesland berecht.14 Het Hof veroordeelde met name figuren 
die daadwerkelijk bij de staatsgreep betrokken waren geweest. Belangrijk was 
in dit verband dat Van Beyma en de zijnen het volledige archief van hun Pre
tense Staten in Franeker hadden achtergelaten. Vele anderen, bijvoorbeeld zij 
die alleen lid van een vrijcorps waren geweest, kregen amnestie. Toch zouden 
ook deze minder actieve patriotten nog regelmatig lastig worden gevallen 
door oranjeklanten in hun omgeving. 



ISVERHAIEN VAN JAN YMES TICHELAAR 2 17 

De politieke vluchteling Jan Ymes Tichelaar 

Het hier door ons bezorgde egodocument van de doopsgezinde koopman en 
patriot Jan Ymes Tichelaar (1729-1799) uit Makkum geeft een bijzonder leven
dig beeld van die verwarde dagen van de Franeker staatsgreep en van de 
stemming daarna onder de gedesillusioneerde patriotten. Zo volgen we de 
Makkumer koopman op zijn vlucht naar Groningen begin oktober 1787, zien 
hem vervolgens opgenomen worden in dopers-patriotse kringen aldaar en 
lezen over zijn tochtje naar Duitsland, waar hij Friese ballingen ontmoet. 
Daarna verhaalt de schrijver over zijn verhuizing naar Amsterdam in oktober 
1788. Hier zal Jan Ymes tot januari 1793 kamers huren, omdat hij eind decem
ber 1789 door het Hof van Friesland werd veroordeeld tot een verbanning van 
drie jaar uit zijn geboortegewest. De beschuldiging luidde dat hij soldij had 
voorgeschoten aan patriotse vrijwilligers en gewapende troepen Makkum 
had binnengelaten.15 

Ook tijdens zijn Amsterdamse ballingschap maakte deze Tichelaar een 
aantal reizen. De belangrijkste in het licht van de geschiedenis van de patriot-
tenbeweging was zijn bezoek aan de hierboven al genoemde vluchtelingen-
kolonies in Duinkerken en St. Omer in mei 1789. Onder de ballingen bevond 
zich ook de patriotse scheepsbouwer uit Lemmer, Sjoerd Stapert, die een veel 
uitgebreider verslag van zijn ervaringen in ballingschap zou nalaten dan 
Tichelaar. Daarin heeft Stapert het bij een beschrijving van de toestand in 
St.Omer ook over de 'prinsepalen van onze lands en lotgenoten'. Dat waren 
volgens hem: 'Beima, Altena, Huber, Knief, van Kleffens, Lijcklama à Nijeholt, 
Tuinhout, Falkenaar, Romar, Attema, Swanenburg, Bart Lijcklama - en een 
menigte andere wiesen, te veel allen te noemen, dog de beide Aijlevaas te 
weten Ernst van Aijleva en Sikke Douwe van Aijleva waren ook hier.' Wat daar-

Silhouetportretten van Jan Ymes Tichelaar en zijn zuster Jouwerke, in 1785 vervaardigd door ds. Matthias 

van Geuns, leraar van de doopsgezinde gemeente te Makkum en vervolgens van die te Harlingen 

(particuliere collectie) 
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na in Staperts dagboek volgt is eveneens vermeldenswaardig: 'Ik ging dage
lijks dan bij den enen dan bij anderen eens rond om hun een besoek af te leg
gen, maar ik ontdekte al spoedig dat de saken daar tussen Beijma en Falke-
naar [= Valckenaer] niet was zoo 't hoorde maar merklijke twist was, en door 
dien dese beide niet eendragtig waren quam er een ganse scheuring tussen de 
ganse menigte die in S. Omer woonden, en doen ik zulks vernam dagt ik te 
meer na elders anders te verhuisen.' Stapert vestigde zich daarna in Duinker
ken, omdat, zoals hij zelf schreef, er uit deze zeehaven wekelijks schepen af-
en aanvoeren richting Rotterdam, Amsterdam en andere Hollandse steden. 
Bovendien kon hij zich in Duinkerken veel beter met 'de Hollandse taal' red
den dan elders in Frankrijk.16 

Merkwaardig genoeg rept Jan Ymes Tichelaar in zijn verslag met geen 
woord over de animositeit onder de ballingen. Toch valt uit zijn bezoekfre
quentie aan en omgang met de Friese ballingen wel af te leiden, dat hij veel op 
had met J.L. Huber, goed overweg kon met Van Beyma, maar in den vreemde 
geen contact had met Valckenaer. Tichelaar was Huber trouwens al op weg 
naar Frankrijk tegengekomen in Brussel, waar hij zowel in het huis van zijn 
neef Pieter Fontein als dat van de Hubers verbleef. Tijdens zijn driedaagse 
verblijf te Duinkerken trok Tichelaar veel op met 'onze vriend Stapert'. Vervol
gens ging Jan Ymes voor enkele dagen naar St. Omer, waar hij zijn intrek nam 
in een logement recht tegenover Het Hollands Coffihuis. De kring die hij dan 
met name beschrijft is vermoedelijk die rond Coert Lambertus van Beyma, 
want de schrijver rept op een gegeven moment over: 'Vogels van een geveerte, 
bragten dien avond met een vaderlands discours door.' Er was hier nog een 
andere tijdelijke gast aanwezig, namelijk ds. Thomas Joha, die mevrouw Knijff 
op haar reis naar Frankrijk had begeleid. Uit zijn beschrijving blijkt verder dat 
Jan Ymes in St. Omer vrijwel alleen met Friezen omging. 

Op de terugweg naar Amsterdam was Tichelaar in Brussel weer te gast bij 
zijn neef Fontein. Samen met hem en diens vrouw aten ze een keer bij profes
sor Gadso Coopmans uit Franeker.17 Vervolgens bleef onze hoofdpersoon 
wekenlang te Rotterdam, waar hij goede zaken deed en onder andere zijn kof
schip 'Alida en Catrijna' verkocht. Het schip en zijn schipper had Jan Ymes een 
paar maanden geleden al aangetroffen in de haven van Oostende, toen het 
met een vracht zout op weg was naar Rotterdam. 

Meer nog dan de patriotse contacten, laat staan de patriotse politieke 
ideeën, interesseren de schrijver in zijn reisbeschrijvingen zaken die op een of 
andere manier betrekking hebben op handel, scheepvaart en maritieme 
infrastructuur. Zelfs gespierde kritiek op stadhouder Willem V en zijn aan
hang ontbreekt volledig. In het algemeen gezien boeit het economische de 
schrijver meer dan het politieke. Zo heeft hij ook oog voor de landbouw en 
voor de welvarendheid van de omgeving waarin hij verkeert. Maar de nauw
keurigheid waarmee de kwaliteit van de logementen en hun maaltijden, het 
aantal en de aard van de verteerde consumpties, de inschakeling van gidsen, 
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het huren van vervoermiddelen etcetera worden vermeld, verraadt bovenal de 
aandacht die de koopman had voor zijn beurs. Na de Bataafse omwenteling 
van 1795 diende Jan Ymes, net als vele andere teruggekeerde ballingen, een 
schadeclaim in voor verteringen en onkosten uit de jaren 1787-1793. Van de 
gevraagde bijna 6500 gulden werd hem uiteindelijk een derde toegewezen.18 

Afkomst en leefwereld van de koopman Jan Ymes 

De aard van Tichelaars egodocument kan nog wat verhelderd worden door 
enkele feiten over zijn afkomst en levensloop op een rij te zetten. Jan Ymes 
stamt van grootvaderszijde Tichelaar uit een geslacht van boeren, steenbak
kers en kooplieden. Zijn doopsgezinde vader Yme Freerks (1688-1770) was 
naast gleibakker en reder-koopman nog strandvonder te Makkum geweest. 
Ook bekleedde hij daar functies binnen de doperse gemeente. Zijn tweede 
vrouw was de doopsgezinde Lysbet Pieters Oldaens, een dochter van een Har-
linger koopman. Door dit huwelijk kreeg Yme Freerks Tichelaar contact met 
de - al dan niet doperse - kringen van bemiddelde Harlinger kooplieden en 
reders. Van de drie zonen en twee dochters uit dit huwelijk overleed de oudste 
zoon FreerkYmes vijfjaar voor zijn vader. Daardoor zouden de vier andere 
kinderen: Pieter, Jan, Rijkje en Jouwerke, op basis van het testament van vader 
Yme Freerks uit 1768, zijn erfenis in 1770 gelijkelijk delen. Als curatoren ten 
behoeve van de zoon van Freerk Ymes waren aangewezen de zwager van de 
overledene, Jan Oldaens, en Freerk Fontein, beiden kooplieden te Harlingen.19 

De gleibakkerij kwam in handen van Pieter, die op dat moment al zonen had 
(onder wie de in het egodocument voorkomende neven van de schrijver: Yme 
Pieters en Jelmer Pieters Tichelaar). 

Onze hoofdpersoon, Jan Ymes, zou ongetrouwd blijven, evenals zijn jong
ste zuster Jouwerke. Vermoedelijk om die reden bewoonden zij samen, in de 
Kerkstraat te Makkum, een huis, waarin zij al woonden toen ze het in 1772 
kochten. In 1784 zou er een ingrijpende verbouwing plaatsvinden, waarbij 
het huis in ieder geval een imposantere gevel kreeg.20 In een zijsteeg van die
zelfde straat bevond zich ook de doopsgezinde vermaning.21 De andere doch
ter, Rijkje, trouwde met dr. Daniel Tiboel, advocaat voor het Hof van Friesland 
en enige jaren ook secretaris van Workum; dit paar vestigde zich ook in dit 
stadje.22 Alle kinderen van Yme Freerks en Lysbeth waren doopsgezind. In hun 
testamenten (uit 1782) vermaakten Jan Ymes en Jouwerke legaten aan de 
doopsgezinde gemeente van Makkum. Opvallend is vooral dat broer en zus
ter hun bezit aan elkaar nalieten.23 Verder legateerde Jouwerke aan haar zus
ter Rijkje (of haar dochters) de 'gehele lijfdracht', dat wil zeggen inclusief zil
ver, goud, juwelen en andere kleinoden. In haar testament is ook expliciet 
sprake van 'mijn broeder de Coopman Jan Yemes Tichelaar, bij mij te Mackum 
wonende'. In het testament van Jan Ymes valt op dat drie schippers en twee 
kooplieden als getuigen optraden. 
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Behalve koopman was Jan Ymes, getuige andere nagelaten documenten, 
reder en mede-eigenaar en boekhouder van een papiermolen te Makkum. 
Voor de bouw van die papiermolen 'Het Springend Hart' was hem in 1767 
octrooi verleend door de Staten van Friesland. Het betrof de enige papiermo
len in Friesland en aangezien er voor de exploitatie een flink kapitaal geïnves
teerd moest worden, werd het risico verspreid door de eigendom, net als bij 
schepen, in parten te splitsen. Jan Ymes was mede-eigenaar voor een vijfde 
deel.24 De papiernijverheid was in die tijd nog een lucratieve aangelegen
heid.25 In vergelijking met zijn vader Yme Freerks, die aandelen had in 35 
schepen, bezat Jan Ymes veel minder scheepsparten.26 Daarbij moet wel 
onmiddellijk worden aangetekend dat we hier uitgaan van een opgave van 
Jan Ymes' bezit van kort na zijn overlijden in 1799. Genoemd worden een aan
deel in het galjootschip 'De Snelle Jager', dat met een schipper uit Molkwerum 
Amsterdam als thuishaven had, en parten in drie kofschepen (waaronder 'De 
Drie Gebroeders Tichelaar'). Overigens was in 1783 het kofschip 'De Rijck en 
Jouwer' ingepikt door de Engelsen, wat een strop betekende van 2750 gulden. 
Verder bezat Jan Ymes ondermeer een boerderij onder Schettens, land
schapsobligaties en recepissen ten laste van particulieren, onder wie zijn 
familielid Pieter Huidekoper uit Harlingen. Het voordelig saldo van zijn bezit 
bedroeg bijna 14.000 gulden. Bij de verdeling van de boedel aan het einde van 
1799 bleek dat bedrag nog hoger uit te vallen, namelijk 16.500 gulden.27 Daar
mee behoorde Jan Ymes Tichelaar tot de redelijk bemiddelde kooplieden in 
Friesland, maar stond hij wel enkele treden lager dan die rijke Harlingers uit 
zijn tijd, waarmee via familieverwantschap en geloofsgemeenschap banden 
bestonden.28 

De patriot Jan Ymes 

Over Jan Ymes Tichelaar als patriot vonden we veel minder in de bronnen. Uit 
het egodocument van Evert Roorda (1767-1853) over de gebeurtenissen in 
augustus-september rond en in Franeker, kunnen we afleiden, dat Jan Ymes 
inderdaad een rol heeft gespeeld bij patriotse activiteiten in en bij Makkum, 
zoals bij het binnenhalen van gewapende patriotse troepen. Roorda was 
afkomstig uit een rijke Harlinger familie en zeer nauw betrokken bij de patri
otse staatsgreep. Later zou hij ook in St. Omer opduiken, maar na zijn rech
tenstudie te Harderwijk te hebben afgerond, vestigde hij zich al in 1793 als 
notaris te Harlingen. Zo verhaalt Roorda, dat hij met zijn bataljon op zaterdag 
1 september 1787 de haven van Makkum bezette, in afwachting van schepen 
met transporten uit Holland. Samen met zijn broer en de commandant van 
het bataljon ging Roorda vervolgens naar 'het huys van den Heer Jan Yemes 
Tiggelaar'. Na een bezichtiging van de plaats werd bij Jan Ymes gegeten en 
werd kennelijk ook besproken of het bataljon bij de burgerij ingekwartierd 
kon worden. Aldus geschiedde. Enkele dagen later troonde Tichelaar de jonge 
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Roorda mee naar zijn huis, want die was hoognodig aan rust en een goede 
maaltijd toe, vond de Makkumer. Een week later dan gedacht verschenen 
inderdaad de schepen met versterkingen in de haven van Makkum.29 

Of Jan Ymes veel bemoeienis heeft gehad met de oprichting van het vrij-
corps te Makkum, weten we niet. Waarschijnlijk zal hij het wel financieel heb
ben ondersteund, maar hij was in de jaren rond 1785 al te veel op leeftijd om 
nog echt mee te kunnen oefenen. Bij de hiervoor al aangehaalde bezetting 
van Makkum van begin september 1787 waren vele vrijcorpisten ingekwar
tierd in twee herbergen te Makkum, namelijk in 'De Prins' (86 man) en 'Het 
Schippershuis' (68 man). Daarbij werd voor bijna 1000 gulden verteerd. De 
twee patriotse toezichthouders, Allard Scheltinga en Pieter Fontein, verklaar
den tegenover de beide herbergiers dat deze kosten door Jan Ymes Tichelaar 
zouden worden betaald. Dat gebeurde daarna ook en getuigenverklaringen 
hierover speelden later een grote rol bij zijn veroordeling door het Hof van 
Friesland.30 

Het belangrijkste bewijs dat Jan Ymes inderdaad een rol speelde in het 
financiële circuit van de Friese patriottenbeweging is overigens te vinden in 
het bedrijfsarchief van de familie Tichelaar. Daarin troffen we een briefje aan, 
gedateerd op 13 september 1787, dat als volgt begint: 'De Heer E.S. Roos word 
zeer vriendelijk versogt door den ondergeschreven om aan de Hr. Jan Ymes 
Tichelaar te verschieten de summa ƒ 8000'. De ondertekenaar was J.L. Huber, 
die dat deed namens 'het Defensiewezen van de Provintie [Friesland]'. 
Genoemde Roos behoorde tot een rijke doopsgezinde familie uit Sneek, van 
wie kennelijk werd aangenomen dat hij de zaak van de patriotten wel finan
cieel wilde steunen.31 

Van Amsterdam weer naar Makkum 

Na zijn reis naar Frankrijk keerde Jan Ymes in juli 1789 weer in Amsterdam 
terug. Pas op 16 november schreef hifeen brief aan Van Beyma in St. Omer om 
hem te bedanken voor de genoten gastvrijheid.32 Nog opvallender is, dat hij in 
deze brief dingen schrijft die een aardige aanvulling geven op het egodocu
ment. Hij laat bijvoorbeeld weten dat hij in Amsterdam veel vriendschap 
ondervindt en dat hij om die reden én vanwege 'scheepsaffaires' in deze stad 
zal blijven. Maar in zijn hart zou hij eigenlijk liever teruggaan naar Groningen. 
Kennelijk voelde hij zich in de doopsgezinde kringen daar nog meer thuis dan 
in het Amsterdamse milieu van kooplieden en winkeliers. Zeker, hij verlangt 
ook zeer naar Friesland (naar 'mijn affaires en familie'), maar hij wil pas terug
keren als het zeker is, dat de 'verlossing' van het regime er binnen een half of 
driekwart jaar zou plaatsvinden. Dan volgt een opvallende passage, zowel 
qua toon als inhoud: 'Weledele Heer, neem mij niet qualijk, dat UwEdele 
onder 't oog breng, wat gerugte hier in Amsterdam gaan, hoewel bij niet 
geloofbaar. Namentlijk dat de grietman Aijlva en Uw Edele de laagheit zou-
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wen hebben gehat om aan de Staten van Friesland en de prins te verzoeken 
vri terug te koomen en daar als stille ingesetenen te leeven.' Het gerucht was 
in feite half waar. Sicco Douwe van Aylva had inderdaad, met enkele andere 
gevluchte Statenleden, zo'n verzoek tot amnestie ingediend; Van Beyma daar
entegen trof hier geen blaam. Na enkele zinnen aan de politieke ontwikkelin
gen in de Zuidelijke Nederlanden te hebben gewijd, laat Jan Ymes daar 
onmiddellijk op volgen: 'Mijn vriend, ik [heb] geheel geen kennis van staat -
zaaken.' 

Bijna aan het einde van zijn brief verhaalde Jan Ymes over het bezoek dat 
zijn broer en twee zusters hem in oktober 1789 brachten. Aangezien hij daarbij 
ongeveer dezelfde bewoordingen gebruikte als in het egodocument, weten we 
welhaast zeker dat de reisherinneringen en deze brief in nagenoeg dezelfde 
periode werden geschreven. Tenslotte vroeg Jan Ymes aan Van Beyma om de 
complimenten over te brengen aan de vrienden en vriendinnen in St. Omer, 
waarna hij tekende met 'U Weledele opregte Vriend en Kees Welbekend'. 

In de winter van 1793 keerde de schrijver terug naar Makkum en nam hij 
zijn scheepszaken in Friesland weer op. Begin februari was hij daarvoor te 
Workum bij kastelein Pieter Kingma om zijn aandeel in een scheepsverzeke-
ring af te rekenen. Hier zat een dorstig gezelschap bij elkaar, dat zich uitste
kend vermaakte. Zo zat Jan Ymes uitvoerig te verhalen over de lotgevallen van 
de patriotse ballingen, hief daarbij het glas en riep vol overgave: 'Egaliteit!' 
Een aanwezig vroedsman speelde dit optreden evenwel door aan de autori
teiten, waarna Jan Ymes zich moest verantwoorden. Hij kwam er deze keer 
met een berisping af.33 

Precies twee jaar na dit incident werd Jan Ymes door het Comité Revolu
tionair Provinciaal, dat leiding gaf aan de Bataafse Revolutie in Friesland, tot 
Provisioneel Representant benoemd. Deze groep van zestig mannen kwam in 
de plaats van de naar huis gestuurde Staten van Friesland. Verder werd hij 
benoemd in de Commissie van Koophandel. Aan het einde van dat jaar 1795 
volgde Jan Ymes zijn familielid Allard Scheltinga op als Representant van het 
gewest (als vertegenwoordiger van Wonseradeel). Het jaar daarna radicali
seerde het bewind in Friesland en werden federalisten als Jan Ymes terzijde 
geschoven. In het nieuwe, veel radicalere Provinciaal Bestuur komen we dan 
zijn oomzegger Yme Freerks Tigchelaar (1753-1812) tegen, die juist vanwege 
zijn unitarische denkbeelden slecht lag bij de andere Tichelaars in Makkum. 
In die tijd zou Jan Ymes zich samen met zijn broer Pieter Ymes en diens zonen 
Jelmer en Jan bemoeid hebben met schriftelijke protesten tegen de nieuwe 
machthebbers in Friesland.34 

Toen Jan Ymes op 1 juni 1799 te Makkum overleed, woonde hij inmiddels 
alleen in het huis in de Kerkstraat. Zijn zuster Jouwerke was hem namelijk al 
in april 1795 voorgegaan. Tussen de sterfdata van de beide bewoners van het 
huis hadden zich in de Republiek en Friesland vele bestuurlijke veranderin
gen afgespeeld. De belangrijkste was wel dat er een eenheidsstaat was geko-
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In Makkum vervaardigd tegeltableau met een kofschip, eind achttiende eeuw. Het tableau 

van Adam Sijbel bevindt zich thans in Hotel 'De Prins' te Makkum 

men, die in 1798 ook een einde had gemaakt aan de gewestelijke zelfstandig
heid van Friesland. Een jaar later, in maart 1799, zou Friesland, door een 
nieuwe indeling in departementen, zelfs geheel van de kaart verdwijnen. Het 
gewest werd grotendeels opgenomen in het Departement van de Eems, waar
aan ook de hele provincie Groningen en enkele Drentse dorpjes waren toege
voegd. Of Jan Ymes op zijn oude dag ingenomen was met deze ontwikkeling 
weten we niet. Hoogstwaarschijnlijk niet, ondanks het feit dat vroegere 
medestanders als Huber en Zeper in het bestuur van het nieuwe departement 
terechtkwamen. Overigens werd het Departement van de Eems in 1802 al 
weer afgeschaft en herkreeg Friesland zijn oude grenzen en benaming.35 

Waarom werd Jan Ymes patriot? Dat is de vraag waar we hier, tenslotte, 
nog iets over opmerken. Gegeven het beperkte aantal bronnen zal dat niet 
meer zijn dan een vermoeden. Toch ligt het voor de hand de betrokkenheid 
van deze Tichelaar bij de patriottenbeweging eerder in verband te brengen 
met onvrede over de economische situatie van het land dan met politieke, 
bestuurlijke aspiraties of met een intensieve deelname aan de genootschaps-
cultuur. En natuurlijk sluiLhet een hier het ander niet volledig uit. Lid van het 
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Makkumer, 'verlichte' dichtgenootschap 'Konst voedt 's menschen geluk' 
waren de Tichelaars bijvoorbeeld niet.36 

Nog in de jaren 1760-1780 ging het redelijk goed met de Friese handel en 
scheepvaart.37 De oorlog met de Engelsen in de jaren 1780-1784 deed echter 
het gunstige tij keren en daarna zou de periode 1795-1813, met daarbinnen 
de desastreuze werking van Napoleons Continentaal Stelsel, grote schade 
aanbrengen aan genoemde sectoren van de economie. Bekend is dat ook 
Makkum, dat aan velen werk verschafte in nijverheid, scheepvaart en handel, 
aan het einde van de achttiende eeuw zwaar te lijden had van de economi
sche teruggang. Duidelijk komt dat al naar voren in het bevolkingsverloop: 
2700 inwoners in 1749, 2000 in 1796 en 1500 in 1815.38 Dezelfde trend zien we 
bij de Makkumer doopsgezinde gemeente: 172 leden in 1771 en nog maar 90 
in 1808.39 Het kan haast niet anders of vele (doopsgezinde) Makkumers ver
trokken naar elders om werk te vinden. Ook nam in de laatste decennia van 
de achttiende eeuw het aantal kalkovens te Makkum nog sterker af, dan daar
voor reeds het geval was. 

Wat de Tichelaar-tak van Jan Ymes betreft, valt het volgende op. Zijn vader 
Yme Freerks had in zijn leven bijzonder goed geboerd. Als actieve ondernemer 
wendde hij zijn groeiend vermogen in verschillende bedrijfstakken aan. Zijn 
twee zonen Pieter Ymes en Jan Ymes zouden het na een aanvankelijk goede 
start echter veel moeilijker krijgen. Dat gold trouwens nog weer meer voor de 
zonen van Pieter Ymes. Zo bood bijvoorbeeld Jelmer Pieters de papiermolen 
van zijn oom Jan Ymes in 1801 te koop aan, omdat de papiernijverheid inmid
dels flink in het slop was geraakt.40 Deze zelfde Jelmer nam in 1808 de gleibak-
kerij van zijn vader over, het bedrijf dat rechtstreeks verbonden kan worden 
met de huidige aardewerkfabriek van de Tichelaars te Makkum. 

Vanwege de vele tijdsaanduidingen, die erin voorkomen, is het door Jan 
Ymes nagelaten egodocument al eerder gebruikt als specimen van het tijds
besef van de moderne burger.41 De persoon die wij hier in onze inleiding 
vooral hebben willen presenteren is de koopman-patriot Jan Ymes Tichelaar. 
Al behoorde deze doopsgezinde vrijgezel niet tot de echte kopstukken van de 
patriottenpartij in Friesland, hij kende velen van hen en onderhield met som
migen goede contacten, met name ook in zijn jaren van ballingschap. Juist de 
houding en het optreden van zo'n figuur van het tweede plan geeft ons nader 
inzicht in de aard en daadkracht van de Friese patriottenbeweging én in de 
belevingswereld van een politieke balling aan het einde van de achttiende eeuw. 

Het egodocument is een schrift met aantekeningen, dat nog in de familie 
wordt bewaard.42 Voor de transcriptie hebben we de kritisch-normaliserende 
methode gebruikt. De oorspronkelijke tekst hebben we voorzien van inter
punctie, accenten, apostrofs en hoofdletters. Zo nodig zijn van hoofdletters 
kleine letters gemaakt. Woorden zijn naar hedendaags gebruik gescheiden of 
aaneengeschreven. Afkortingen en kennelijke verschrijvingen hebben we stil-
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zwijgend opgelost en verbeterd. Op sommige plaatsen zijn ter verduidelijking 
of aanvulling woorden tussen vierkante haken geplaatst. Wat we niet hebben 
gedaan, is het consistent maken van de door de schrijver gehanteerde spel
ling. In die tijd was het namelijk gebruikelijk, dat dezelfde woorden in een 
geschreven tekst op verschillende manieren werden gespeld. Verder hebben 
we getracht zoveel mogelijk van de in de tekst genoemde personen te identifi
ceren. De bronnen, die we daarvoor hebben gebruikt, worden in een apart 
overzicht verantwoord. 

Noten 

1 Grijzenhout e.a., 'Revolutie in Nederland', 14-15. 2 Van Sas, 'Opiniepers en politieke 
cultuur', 97-130. 3 Vergelijk: De Vries, Economische achteruitgang. 4 Kossmann, De 
lage landen, 17. 5 Zie: Huussen, '1787. De Nederlandse revolutie'. 6 Zwitser, 'De mili
taire dimensie'. 7 Rosendaal, die een dissertatie voorbereidt over de patriotse ballin
gen, meent dat waarschijnlijk meer dan honderdduizend patriotten - dat is 5% van de 
gehele bevolking van de Republiek - in het najaar van 1787 op de vlucht sloegen. De 
groep die naar het buitenland uitweek, schat hij op enige tienduizenden. Zie: Rosen
daal, 'Geene Heeren Meer', 109. 8 Cijfers in deze alinea ontleend aan: Doedens, 'De 
patriotse vluchtelingen', 157-175. 9 Spanninga, 'Beginsel en belang'. 10 Breuker, 
'Eelko Alta as Patriot', i.h.b. noot 21 en de kaart op 68; De Boer, 'Vrijkorpsen in Fries
land'. Volgens De Boer (72) werden er in Friesland vermoedelijk veel meer dan honderd 
vrijcorpsen opgericht. Al voor de jaren 1786-1787 moeten er tientallen ter ziele zijn 
gegaan. Wijst een en ander op geslaagde repressie van de kant van de overheid, griet
mannen of oranjegezinden? Of wordt hier het modieuze aspect, naast en tegenover het 
meer ideologische, van het patriotse exerceren blootgelegd? 11 De Vries, 'Defensie, 
rust en goede ordre'. 12 Van der Meulen, Coert Lambertus van Beyma, 120-138; Colen
brander, De Patriottentijd III, 278. Colenbrander noemt de staatsgreep van Van Beyma 
c.s. een potsierlijke vertoning. Daarbij laat hij zich leiden door het oordeel van de verte
genwoordigers van Frankrijk in Den Haag en de vooraanstaande Hollandse patriot De 
Gijselaar {ibidem, 258 noot 2). 13 Ibidem, 137. 14 De Vries,'Defensie', 130. 15Tresoar 
Rijksarchief in Friesland, Hof van Friesland, Civiele sententieboeken, inv.nr. 16657, 19 
december 1789. 16 Tresoar Rijksarchief in Leeuwarden, Familiearchief Lycklama à 
Nijeholt, inv.nrs. 31 en 32. 17 Over deze hoogleraar in de chemie en medicijnen en zijn 
merkwaardige levensloop verscheen onlangs de roman De opstand van CD. Andriesse. 
Vele vooraanstaande Friese patriotten komen we in deze historische roman tegen. 18 
Bootsma, De Praetense Staten, Bijlage over vonnissen. 19 Tresoar Rijksarchief in Fries
land, Hof van Friesland, inv.nr EEE 10, f. 21 e.v. 20 Tresoar Rijksarchief in Friesland, 
Bedrijfsarchief Tichelaar, inv.nr. 1. Zo werd bijvoorbeeld aan de mr. beeldhouwer 
lacob Swalue de opdracht verleend de kroonlijst en de deurpartij met snijwerk te ver-
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sieren. 21 Tegenwoordige Staat van Vriesland III, 168. 22 Vries e.a., De Heeren van den 
Raede. 23 Tresoar Rijksarchief in Friesland, Bedrijfsarchief Tichelaar, inv.nr. 3. 24 
Kamminga, 'De papiermolen'. 25 De Vries, De economische achteruitgang, 92-93. 26 
Zie voor scheepsparten bij Friese reders in de tweede helft van de achttiende eeuw: 
Wegener Sleeswijk, 'Omvang en financiering', 42-66; dez., 'Rendement', 76-80. Het kof
schip 'Alida en Catrijna', dat in 1789 door Jan Ymes te Rotterdam werd verkocht, kwam 
in 1761 in de vaart. Afmetingen: 98 x 23,5 x 11,5 voet; waarde: 20.000 Car. gld. De direc
tie werd toen gevoerd door Yme Freerks Tichelaar. In 1787 werd het schip door de eige
naren waarschijnlijk verkocht aan Jan Ymes voor 5900 Car. gld. Vriendelijke medede
ling van R.S. Wegener Sleeswijk. 27 Tresoar Rijksarchief in Friesland, Nedergerecht 
Wonseradeel, inv.nr. 316, collaterale successie (1 juni 1799); Bedrijfsarchief Tichelaar, 
inv.nr. 2. 28 Kuiper, Adel in Friesland, 454-455 (bijlage VII). Zo had bijvoorbeeld de in 
het egodocument voorkomende Harlinger koopman Jelle Wildschut in 1796 een geschat 
fiscaal vermogen van 182.000 gulden. 29 Breuker, 'Septimber 1787'. 30 Zie ook: Buurs-
ma, 'Een Makkumer patriot', 15. 31 Tresoar Rijksarchief in Friesland, Bedrijfsarchief 
Tichelaar, inv.nr. 1. In 1796 werd Roos' vermogen geschat op 175.000 gulden; Kuiper, 
Adel in Friesland, 454 (bijlage VII). 32 Tresoar Rijksarchief in Friesland, Archief CL. van 
Beyma, inv.nr. 11. 33 Tresoar Rijksarchief in Friesland, Hof van Friesland, GG3,128 e.v.; 
Buursma, 'Een Makkumer patriot', 15. 34 Kuiper, Een revolutie ontrafeld, 209-210. 35 
Frieswijk e.a., Geschiedenis van Friesland, 117. 36 Breuker, 'Konst voedt'. 37 Faber, Drie 
eeuwen Frieslandl, 285-286. 38 Wagenaar, Het departement Makkum, 5-7. 39 Piebenga, 
'Skippersfolk yn 't tsjerkeskip', 85. 40 Kamminga, 'De papiermolen', 98-99. 41 Nicolai, 
De Kingma-kroniek,ll5-ll8. 42 Onze dank gaat uit naar ir. P.J. Tichelaar uit Makkum, 
die zo vriendelijk was het egodocument beschikbaar te stellen voor publicatie. 
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'Een kort verhaal van mijn reisen en verdere 
ontmoetingen van 22 september 1787 af 

[JAN YMES TICHELAAR, 1729-1799] 

Saturdagmorgen 9 uur reed met mijn neef Jelmer Tichelaar1 om affaires naar 
Franikker. Binnen de poort zijnde hoorden niemand er weeder uit mogt. 
Aaten 's middags in De Valk, toen wandelden de stad door, rookten s'avonds 
een pijp bij neef C. Scheltema2, toentertijd secretaris der stad. Logeerde in De 
Valk. Zondagmiddag wierd bij docter Coopmans3 versogt ten eeten, alwaar 
vond neef P. Fontein4 en vrouw. Omtrent bij 't sluiten van de maaltijd zei neef 
Fontein: 'Het is gedaan met onze zaak, zonder meer.' Dat 's avonds omtrent 9 
uur wel degelijk wierd bevestigd. Hadden de Staaten en verdere leeden bij
eenkomst in de kerk, als meede de offesieren. De omstandigheeden door de 
heer Beijma5 voorgesteld zijnde, wierd bij meerderheit van stemmen goedge
vonden de stad te verlaaten, waarop de heer Coert Beijma en P. Fontein uit de 
kerk naar het huis van de braave heer C. van Rees6 gingen. 'T waar treurig die 
beide heeren te aanschouwen en de verdere toestand. Dat de gevolgen wel 
deegelijk heeft geleerd, hoewel die en verdere aanhangers niets anders 
beoogden als de dwinglandi [aan] paaien te zetten daar goed en bloed aan te 
koste leiden. Door beloften van geld als andersins genoodsaakt waren. Op 
eenmaal van alles af te zien. Akelig waar 't die avond in de stad Franikker. 
Omtrent 8 uur reeden veele der staatsieeden de Oosterpoort uit; hoewel bij de 
poort van de Hariliene [de Harlinger Poort] nog al vri wat ontmoeting had
den. Veele van dezelve wouwen de stad verdedige om welke reede zij die 
avond en nagt schooten, ja zelfs met scherp, zonder oogmerk ymand kwaad 

1 Jelmer Pieters Tichelaar (1765-1827), zoon van Pieter Ymes Tichelaar, doopsgezinde 
gleibakker en koopman te Makkum, en Grietje Jelmers. Pieter Ymes was een broer van 
de schrijver van het ego-document. 2 Cornelis Scheltema (61 jaar in 1787), secretaris 
van Franeker, ontslagen in 1788. Getrouwd met Hiltje Altena. 3 Vermoedelijk prof.dr. 
Gadso Coopmans (1746-1810), patriotsgezinde arts te Franeker en hoogleraar aldaar. 
Vluchtte in 1787 naar Brussel en vestigde zich daarna in Denemarken. Mogelijk is ook 
nog: zijn vader Georgius Coopmans (1717-1800), arts te Franeker en woonachtig aan de 
Voorstraat. 4 Pieter Freerks Fontein (1761-1826), doopsgezinde, patriotse boer te War 
onder Franeker, gehuwd met Trijntje Fontein. Vluchtte naar Brussel en verhuisde in 
1789 naar Hahn bij Oldenburg. 5 Mr. Coert Lambertus van Beyma (1753-1820), de 
bekende Friese patriottenleider, gehuwd met Aukje van Poutsma. Verbleef na vlucht uit 
Friesland langdurig in patriotse ballingenkolonie te St. Omer in Noord-Frankrijk. 
6 Cornelis van Rees (geb. ca. 1739), apotheker te Franeker en vaandrig bij het exercitie
genootschap aldaar. 
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Een pagina uit het schriftje, waarin Jan Ymes Tichelaar zijn reisverslag schreef (particuliere collectie) 

te doen, alleen uit verkeerde drift. Gelukkig dat er geen ongeluk door is 
geschied. Gingen 's avonds naar het coffihuis, daar tot ongeveer 12 uur bleeven. 

Vandaar wandelde [ik] met de heer E. Beijma7, mijn neef [ Jelmer Tichelaar 
en] met Van Vliet8 naar zijn huis. Daar 's morgens tot 5 uur bleeven. Wandel-



;ORT VERHAAL VAN MIJN REISEN 231 

den toen naar De Valk. De verslagentheit waar groot onder alle braave, de 
gevolgen van haar arbeid heeft de allerijselijkste gevolgen gehat. 's Morgens 
half 7 reed met mijn neef [en] de heer Oosterbaan9 naar Makkum. Reeden 
gelukkig 't land door naar mijn neef [Yme Tichelaar] zijn plaats. Op 't hiem 
(erf) koomende, kwam de meid bij ons, schreide, raade ons dierekt te vertrek
ken. Door reeden daar op 't moment een meenigte kanalje waar geweest, die 
gezeid hadden, mij en mijn beide neeven zouwen vermoorde. Waar haar boer 
waar wiste zij niet. Hadden de voordeur van mijn huis met de kolven van de 
snaphanen open geloopen en plunderden. Wouw wel gaaren hebbe gezien 
die akelige toestand, egter begreep mijn neef 't zeer onverzigtig zou weeze, 
ons onder een hoop dronken en slegt volk te begeeven. Reeden dierekt terug, 
reeden door Pingjum naar de buiteplaats van onze neef A. Scheltinga10. Daar 
's middags met de heeren Bonnema en Popta11 aaten. Ons daar niet veilig 
agtende, reeden om 5 uur vandaar door Franikker naar onze neef Lamsma12 

onder Minderdsga. Zeer verheugd waaren onze neef en nigt ons daar te zien, 
maar bedroefd zij niet wisten waar haar zoon waar. Lag te Sneek in garne-
zoen. Wij dagten hij wel met de andere heeren over Staaveren naar Amster
dam zouw gevaren weeze. Dat in 't vervolg is gebleeken. De boeren daar en 
daaromtrend, meest alle braave vaderlanders zijnde, wandelden daagelijks. 
Dingsdags morgens naar het dorp Mindertsga. Dronken 's morgens bij de 
braave predikant Van der Schaaf13 een kop koffi. 

Woensdagmorgen zond een arbeider met mijn paard naar Makkum om 
eens te hooren hoe't daar met mijn suster [ Jouwerke] en huis als ook met mijn 
broeder [Pieter Ymes] en verdere familie waar afgeloopen. Maar dezelve 
kwam niet voor zaterdagnagt zonder paard terug, dat groote ongerustheit 
baarde. Zondagmorgen zouwen bij Van der Schaaf te kerk gaan, hoorden voor 
kerktijd de perzoon tuis waar, zonder paard, had tot zaterdagmiddag opge-
slooten geweest, om welke reeden weinig wist te vertellen wat in Makkum 

7 Mr. Eduard Marius van Beyma (1755-1825), ongehuwde broer van CL. van Beyma. 
Patriotsgezind, maar hield zich in 1787 afzijdig ten tijde van Franeker Statenvergade
ring en hoefde daarom niet te vluchten. 8 Ds. Ahasuerus van Vliet (1729-1816), patri-
otsgezinde hervormde predikant te Waaksens-Brantgum. 9 Vermoedelijk mr. Evert 
Heeres Oosterbaan (1760-1823), afkomstig uit Makkum en zoon van doopsgezinde 
Harlinger predikant en hoogleraar Heere Everts Oosterbaan, voormalig leraar te Mak
kum. 10 Allard Scheltinga (1730-1813), patriotse reder en koopman te Harlingen, ver-
vener te Bakkeveen. Woonde in Arum en kapitein van vrijcorps aldaar. 11 lacob Popta, 
chirurgijn en luitenant-kolonel bij het vrijcorps van Wonseradeel en commandant van 
patriotse bezetting van Staveren. Vluchtte naar Kaap de Goede Hoop. 12 Symon 
Lambsma (1763-1826), ongetrouwde hereboer te Minnertsga, remonstrant. Zijn moe
der was de doopsgezinde Dina lans Huidekoper. Hij woonde in 1789 te Hamburg. 
13 Ds. Dominicus van der Schaaf (1753-1831), hervormde predikant te Minnertsga; in 
1787 afgezet. 
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waar voorgevallen, dan alleen dat ons familie nog gezond waar. Tuis komende 
zeijen teegen onze nigten wat de knegt ons had gezeid. Aten, lieten toen de 
waagen inspanne, reeden toen door St Jacob en St Anne Buurt op Belkum 
[Berlikum]. Daar een kopje tee dronken, verzogten onse Commedant Fulner14 

bij ons. Daar ons wel dijverteerden, hoewel daar ook al menschen vonden van 
andere plaatsen die met ons van gedagten verschilden. Reeden om 7 uur naar 
huis. Dingsdagmiddag reeden mijn neef en ik weeder na Belkum, toen kwam 
Fulner weeder bij ons. Verhaalde de procereur al volk had uitzonden om hem 
[te] vatten, waarop zeide mijns oordeels best waar, hij dan uit de provensie 
ging. Dagte hij geen swarigheit had, eensdeels alles op order had gedaan, en 
altijd wel gelegentheit zouw hebbe de dans te ontspringen. Om 6 uur reeden 
weer naar huis. 

Woensdag 3 october zouwen onze neef en twee nigten naar Harlingen. Dagte 
mijn neef ik met moest reije, daar moogelijk zijn vader wel zouw vinde. Kon 
dan nauwkeerig verslag krijge van onze plaats. Dat dede, voor de poort koo-
mende stond een schildwagt. Moesten ons namen en woonplaats opgeve, dat 
gedaan zijnde liet ons passeere. 

Reeden de stad door, aan 't huis van neef Huidekoper15, waar ik Hinke 
[zag], vri sterk aangedaan, dagte niet alleen. Maar zeide ben hier niet welkom, 
dan ben mijn raad ten ende, waarop nigt Fokje16 van booven kwam: 'Wel wel
kom neef, maar U Edele moet niet op straat wandele, hier in huis binje veilig.' 
Meende mijn goede vrienden aan te spreeken, dat mij door vrees wierd belet. 
Ging met de boekhouder in 't contoor, schreef daar een brief aan mijn suster. 
Ondertuschen ging de boekhouder naar De Koorenbeurs of mijn [neef?] P. 
Hibma17 daar ook waar. Terug, zei van: 'Ja, zouw spoedig bij mij koome.' De 
deur intredende, huilde, waar verheugd ik zoo wel waar, maar zeide: 'Wat 
heeft uw suster bitter geleeden/ Vroeg hoe zij nieuw [= nu] voer. Zeer wel, 
nietteegenstaande de braave door 't canalje belet wierden bij elkander te 
koomen. Verhaalde hoe de zaaken haar op maandag hadden toegedragen, 
hoe veele braave waaren mishandeld, daar van moest rijsen mijn suster. 
Broeder en neef waaren in de eerste classe, rookten toen een pijp tabak, 
spraaken oover 't een en ander, niet zonder aandoening. Het afscheid neemen 
waar ook zeer aandoenlijk. Neef P. Huidekooper waar niet tuis. Toen gingen 
neef Lamsma en ik met de nigten aan taafel. Waar versierd met een schotel 
schoone schelvis. Daar smaaklijk van aaten. De vis in zee ruimte hebbende, 

14 Luitenant-kolonel van patriotse troepen in Menaldumadeel. 15 Pieter Huidekoper 
(1735-1819), doopsgezinde Harlinger koopman, zwager van AUard Scheltinga. 16Fokje 
Huidekoper (1766-1796), oudste dochter van het doopsgezinde en patriotse echtpaar 
Pieter Huidekoper en Meike Folkerts Schellingwou. Fokje trouwde in 1792 met de 
doopsgezinde koopman Nicolaas van Heukelom uit Leiden. 17 Vermoedelijk via de 
Huidekopers, familie van de schrijver. 



KORT VERHAAL VAN MIJN REISEN 233 

vergaaten niet een beste vies rood er toe te drinken. Neef onder eeten tuisko-
mende, at een weinig, moest weeder uit. Recommandeerde ons een gloed 
glaasje te drinken, dat niet verzuimden. Na een kopje tee te hebben gedron
ken kwam ons waagen voor deur. 

In de stoep komende, kwam de Heer Jelle Wildschut18 bij ons. Schrikte hij 
mij zag, winste wel om 20 ducaten ik veilig buiten de poort waar. Dat niet wei
nig invloed op mij had. Ging bij mijn neef, voor in de waagen zitten, zei: 'Reij 
maar zagjes door de stad.' Buiten de poort koomende dagte anders; reeden 
zoo hard als de paarden maar konden. Tuis koomende vond mijn neef Yme, 
met mijn knegt en 't paard ook. Een weinig gezeeten hebbende, verhaalde 
neef Jelmer dat nagts 13 braave burgers van Franikker naar het Blokhuis [in 
Leeuwarden] waaren gebragt. Zeer slegt behandeld, dat niet weinig aandoe
ning op ons gaf. Reedeneerden met elkander wat ons te doen stond. De rezo-
luitie viel om 's nagts met mijn paarden en waagen naar Groningen te reijen. 
Sprak toen met mijn knegt wat hem in mijn apsentie te doen stond. Dagte 
niet ik lang zouw afweezig blijve. De maan om 11 uur opkoomende moest 
maake de paarden half 12 voor de waagen stonden. Ging ging toen met mijn 
vriendelijke hospes onder de vies. Mijn neeven met de nigten aan 't eeten de 
bestemde tijd koomende, naamen afscheid, van een familie, daar zoo veel 
vriendschap hadden genooten, niet zonder weederzijdze sterke aandoening. 

Reeden door St Jacob, Anna en Vrouwenbuurt, Oude Bilzijl, Hallum, Ferf-
verd, Blij [a], Holverd. Quamen 9 uur in de herberg Altena buiten Dokkum, 
daar wij een kop coffî dronken etc, de paarden voerden. Groot 6 uur spanden 
in, reeden de trekweg langs, tot de hoogte van Buitepost. Over de brug rijden
de, begon te dinken wij nadere Visvliet. Zoo wij op lijst staan, werden met 
eigen rijtuig naar het Blokhuis gebragt, dat mij niet weinig benouwde, egter 
sprak geen woord teegen mijn neeven. 

Reeden per [on] geluk de weg naar Boerum, dat magtig ver om waar, om 
die reeden magtig verveelde. Endelijk quamen op een weg die bijna onbruik
baar waar, yselijke gaaten in, dat wij de waagen bijna niet staande konden 
houden. Daar te booven in groote vreese 't een of ander zouw breeke. Passeer
den 3 kleine huisjes, dink de grenscheiding om reeden oover 't brugje een 
bord hing, maar zaagen geen mensch. De weg wierd alnageraaden beeter, ja 
mooij. Reeden wat verder oover een flapbrug, alwaar dijverse huisen bij de 
weg stonden. Vond een daar een bord uit hing, daar een vrouw voor de deur 
stond. Vroegen hoe het plaatsje heete. Pieterzijl in Groningerland. Groot waar 
onze vreugde, wij uit onze proventie waaren, dronken een glaasje brandewijn, 
en gaaven onze paarden waater. Dat ons alle nieuwe moed bijzette, de weg 
effen en mooi, reeden van daar op Grijpskerk, alwaar onze paarden uitspan
den en voerden. Dronken een kop coffi, alwaar Friese boer bij ons kwam, 

18 Jelle Wildschut (1741-1814), bemiddelde doopsgezinde Harlinger koopman, 
gehuwd met Baudina Stinstra. 
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Hoendiep buiten de A-Poort te Groningen. Rechts de trekschuiten die voeren op Leeuwarden. 
Pentekening van Cornelis Pronk, 1756 

vroeg waar hij woonde: Toppenhuisen i Antwoorde: 'Vriend dat al te bot 
geloogen, op die plaats gaan de boeren geheel anders kleed. Geloof eerder U 
Edele om dezelve reeden uit de proventie gaat als wij.' Antwoorde: 'Ja, ben van 
Stiens, een dorp niet ver van Leuwaarden.' Vroeg waar onze reis naar toe 
zouw. 'Groningen.' 'Daar kom ik van daan/ Op 't gerugt de Friesen daar ver
volgd zouwen werde, zijn ze meest alle na het Munsterse gereisd. Dat al wee-
der voor ons een onaangenaam berigt waar, egter vervolgden ons reis. 

Quamen ongeveer 2 uur in Groningen, voor het logement 't Blauw Paard, 
trad van de waagen, ging in huis. Vrouw Dubbeldeboer vroeg mij hoe daar 
waar, antwoorde zij kon zien dat de paarden wierden uitgespannen, dat waar 
haar oogmerk van de vraag maar alleen oft volgens gewoonte om mijn affai
res waar. Durfde zulks niet bepaale, antwoorde ik daar niet kon logeere, 
moest alle avonds haar passagiers naam aangeve. Durfde voor mij geen ande
re naam opgeven door reeden daar zoo bekend waar 't smartelijk zouw valle 
als ik daar uit huis wierd geligt. Wist wel middel mij bij de eene of ander braaf 
patriot inquartiering te bezorgen. Twijfelde niet of zouw zelfs ook middel aan 
hand hebben. Aaten daar, wandelden de Boteringstraat door, ons geweeze 
dominee Van Geuns19 stond bij zijn moeder20 op stoep. Waaren weederzijds 
verheugd dat wij elkander zaagen, gingen in huis. Dominee zei teegen moe
der: 'Hier heb je 3 gasten kan maar twee logeere, de dogters van Zeeper21 zijn 

19 De doopsgezinde leraar Matthias van Geuns (1758-1839); predikant te Makkum en 
Harlingen, later in Haarlem. Trouwde in 1790 met Trijntje Sytzes uit Leeuwarden. 
20 Hilje Bartels Terwisga (?-1797), uit Heerenveen, gehuwd in 1746 met Jan Stevens van 
Geuns (1722-1780), geboren en overleden te Groningen, woonachtig in de Oude Bote-
ringestraat. 21 Dochters van Jan Zeper (1736-1808), zeepzieder, oliemolenaar en hout
handelaar, afkomstig uit Leeuwarden. Deze overtuigde patriot vluchtte in 1788 naar 
Duitsland en vestigde zich te Hahn bij Oldenburg. Was getrouwd met Nieske Piers 
Tichelaar (1736-1783). 
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hier ook.' Stuurden toen een meid naar haar dogter22 en swaager23. Verzogten 
daar maar een of 2 quamen. Mijn neefYme logeerde bij Mattheus Hesselingk. 
Dagelijks wierd het getal grooter van de uitgeweekene uit ons provinsie. Veele 
waaren in 't Blauwe Paard logeerd. 's Morgens quamen meest alle bij elkander 
in de Uni, castelein Jan Bolhuis24, daar wij veel tijd doorbragten. Aaten en slie
pen aan 't huis van ons vriendelijke hospita, dogter en zoon. Mijn neef wierd 
geen minder plaisier, zoo dat wij inzonderheit groote verpligting hebbe aan 
die familie, niet teegenstaande de ingezeten oover het algemeen patriots zijn 
waar de regering meest contrari. 

Schielijk wierden wij bekend ons naaste buurman waar H. Hesseling25, had 
Friese vrouw, die ons dagelijks zoo veel plaisier als zijn affaires 't toelieten. Ik 
moet voor al niet vergete de braave Hector Tiddens26, sendicus broeder, en 
suster, die ons veel vriendschap beweezen. Met een woord de braave Gronin
gers hebben oover 't algemeen zeer veel vriendschap aan de uitgewekene 
beweezen, tot groote verwondering van alle. Wandelden 's middags veel buiten 
't Klein Poortje, daar Hesseling [en] Cool27 een sociëteit hadden, een mooije 
catsbaan. Dronken een kopje tee, daarna een glaasje wijn, rookten dan nog 
wel een pijp bij Cool of Hesseling. Mijn neefYme meen zoo ongeveer 14 daa-
gen bij ons is geweest, waaronder de amnestie, toen eerst in de stad kwaamen, 
had elk vrijheit oranje te draagen, dat bij de weldinkende gering waar. Toen lie
ten de Regering een placaat afkondige yder een oranje moest draage, dat bij de 
welmeenende een voorbode van onlusten zouw voorspelle, dat niet onge
grond is geweest. Maandag 29 october: wandelde met mijn neef, F. de Boer28 

[en] Schulp buiten de Heere Poort, dronken een kopje tee, ses [uur] in de stad, 
s' avonds, rookten een pijp, dronken een glaasje wijn bij H. Hesseling. Om 7 
uur wierd oover ons deur aan 't huis van de hopman Beerend Bolhuis29 eenige 
ruiten ingeslaage. Kort daar na kwam er groot remoer op de Groote Markt, 
daar 2 onzer vrienden [en] F. de Boer heen gingen, hielden haar daar eenige 

22 Alida/Aaltje van Geuns (1751-1837), trouwde in 1781 met Mattheus/Matthijs Hesse-
link (1743-1807), geboren en overleden te Groningen, weduwnaar van Fenna van Olst. 
23 Zie noot 22. Het echtpaar had een winkel in de Steentilstraat/'Steene straat'. 24 Jan 
van Bolhuis, evenals zijn broer Berent, hopman in de schutterij van de stad 
Groningen, maar ook een ijverig patriot, in wiens herberg De Unie, op de Grote Markt, 
de patriotten bijeenkwamen. Beide broers speelden een prominente rol in de zogehe
ten Slag bij de Waag, eveneens op de Grote Markt, tussen patriotten en oranjegezinden 
in februari 1788. 25 Hindrik Geerts Hesseling, patriotsgezind lid van de doopsgezinde 
gemeente van Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Gehuwd met Maijke Wybes Zee
man, afkomstig uit Bolsward. 26 Een broer van Tiddo Tiddens; sendicus = syndicus, de 
advocaat van de stad Groningen. 27 Wolter G. Cool, wijntapper en diaken bij doops
gezinde gemeente van Verenigde Waterlanders en Vlamingen. 28 Frans de Boer, 
majoor bij het vrijcorps van Witmarsum. Woonde in 1788 te Hamburg. 29 Zie noot 24. 
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tijd op. Terugkoomende berigten: een groote meenigte canalje, waaronder 
milietaire, voort huis van Jan Bolhuis [van] de Unie waaren, die op een yselijke 
wijs met steenen door de glasen goiden [en] meer baldadigheeden pleegden. 

Elf uur zouwen naar huis gaan, de deur uitgaande hoorden dat in de Steene 
Straat bijna alle huisen de glasen waren ingeslagen. Mijn vriend M. Hesseling 
daar wonende, en meer andere, wandelde daar alleen heen, vond weinig 
menschen op straat. In de Steene Straat koomende bevond 't wel waar was, 
het zag er akelig uit, schelde bij mijn vriend Hesselingk aan, deed zelfs de 
deur oopen, schrikte mij zag. Toen hadden se al 5 attakken gedaan. Glasen, 
roeden, blinden, alles waar baldadig sloopt. Gingen toen agter bij zijn vrouw, 
die na de omstagheeden zeer wel waar; haar drie lieve kinders laagen half 
gekleed bij haar, op haar in keuken op 't bed, op zij dan gereeder als de nood 
aan de man kwam konden retireere. Verliet mijn waarde vrienden in dit naar 
tijdstip, winste haar 't beste. De heer [Hesselink] geleide mij agter uit, op 't end 
van de Steene Straat koomende ontmoete eenige offesiers, daar stond een 
soldaat op 't potkas, met de houwer in de hand, die zij daar wegjaagden zon
der meer. Zij gingen de Steene Straat in, ik naar huis, zonder eenige ontmoe
ting, deed aan huis verslag van 't geen had gehoord en gezien, toen naar bed. 

30 october. Wandelde 's morgens met mijn neef eerst naar de Steene Straat, 
daar meest alle huisen bekleed waaren met planken, dat een allertreurigst 
aanzien gaf. Aan 't huis van onze vriend Hesselink komende, verhaalde zij nog 
driemaal na dato geweest waaren. 't Cantoor niet alleen de glaasen ingeslaa-
gen, maar zelf een perzoon in 't cantoor had gezien, tog niet verder waar 
gekomen. Zoo dat die vriend met zijn vrouw een allernaarste nagt heeft gehat. 
Wandelden toen verder de stad door. Ons wierd gezeid 't getal der huisen die 
de glasen waaren ingeslaagen tuschen 250 en 300. 

Veel braave burgers gingen naar het stadhuis, de heeren [stadsbestuur
ders] de baldadigheden onder 't oog te brengen. Wierden weinig getroost. Het 
waar die dag naar in Groningen, naar men vreesde het de volgende nagt niet 
beeter zouw gaan. Het schijnt egter het aandringen van de ingezetenen, zoo 
veel uitwerking op de regering had gemaakt, dat er 's avonds 6 uur een publi
catie wierd aangeslaagen, dat al wie glaasen insloeg of baldadigheit bedroof, 
naar exigentie zouw gestraft werde. De verslaagentheit onder de ingezetenen 
waar groot, te meer dat er een gerugt ginge 't canalje 3 dagen of nagten vri 
hadden, grieuwelen te bedrijven, ja zelfs de huisen die de eene nagt de glasen 
waren ingeslagen, de andere nagt plundere. De Bootringstraat wierd gezeid 
zouw de tweede [zijn], wij daar logeerden, waaren niet weinig bedugt. De heer 
Hesseling en vrouw kwamen bij ons aan 't huis van juffrouw Van Geuns30. 
Waaren voor dat de publicatie kwam alle zeer aangedaan, waaren toen [daarna] 

30 Dieuwertje van Geuns (geb. 1756), die samen met haar moeder in de Oude Boterin-
gestraat woonde. 
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opgeruimd. Gingen op ons tijd naar bed, waar er aan de publicatie door de 
Heeren beantwoord, zouw er naderhand van 't canalje zoo veel ongebonden-
heeden niet bedreven zijn. Mijn neef ging in 't laast van november met nog een 
vriend met mijn paarden en waagen naar Leuwaarden, alwaar de waagen lieten 
staan, te paarde naar Harlingen, daar mijn knegt dezelve afhaalde. Daar kwa
men mijn broer en suster bij haar zoon om elkander spreeken, voor dat mijn 
neef de reis naar Hamburg aannam. Van daar afscheid hebbende genomen 
kwam mijn neef weeder bij mij, vertrok naar Hamburg waar toen zonder familie. 

Egter bleeven de braave Groningers niet in gebreeke de uitgeweeke alle 
moogelijke plaisier aan te doen. De 18de december ontfang een brief van 
mijn broer [Pieter Ymes31] met een inleggende citatie van de procereur om 
dezelve in perzoon te beantwoorden of procuratie. Liet dierekt een procuratie 
schrijve, op Rintje Altena32, om de 20 december op Canceleri [te Leeuwarden] 
voor mij te compareren, met de remarcis tot antwoord, dagte ik toen veilig in 
Groningen kon weeze. Voor 20 januari 1788 is er niets voorgevallen. Wandelde 
tien uur uit huis de haaven langs, de Vismarkt oover, op de hoek van de 
Groote Markt koomende, stond de knegt van de heer H. Kijff33 op stoep, wonk 
mij, ga naar binne, vond daar F. de Boer, Tjepkema34, vader en zoon Born35. 
Stonden verwonderd ik zoo ivoudig wandelde, onderrigten mij er een expresse 
waar gekoomen om kennis te geeven dat alle uitgeweke Friesen haar buiten 
de stad en provintie moesten begeve, door de dienaars van Leuwaarden zou
wen kome dezelve aprehendeeren. Dat een groote consternatie gaf, mij wierd 
door de heer Cool plaats aangebooden op zijn rijtuig, dat reveseerde. Sprak 
toen expresse zelf, gaf mij tot antwoord: 'Tichelaar niet te vergeeten', dat mij al 
wat benauwde. Ging uit de Uni naar 't huis van mijn vriendelijke hospita juf
frouw Van Geuns. Waaren doodverleegen, beloofde ik zouw retere, nam 
afscheid. Mijn voornoemde vrienden aten een booterham bij Hesling. Nam 
afscheid, en winste haar goede reis. Ging de Groote Mark over, ontmoete B. 
Bolhuis die om mij zogte, bood aan met hem naar huis te gaan. Bij zijn 
e. [Edele?] eete, donker werdende met zijn paarden buiten de stad, naar zijn 
plaats reije, daar hij mij van 't noodige en verkwikkelijke zouw voorzien, 
bedankte voor zijn vriendelijk aanbod. 

Ging naar mijn beste vriend sendicus [Tiddo] Tiddens, verhaalde dien 
heer wat mij ontmoet waar, wiste niet wat hij mij zouw raade. Zoo na regten 

31 Zie noot 1.32 Dr Reinardus Hessel van Altena, patriotsgezinde advocaat te Leeuwar
den, die vanaf 1787 vele zaken van gevluchte Friese patriotten behandelde. 33 Herman-
nus Kijff (1749-1817), lakenkoopman en winkelier (Guldenstraat, Grote Markt, hoek 
Oude Boteringestraat) te Groningen en lid van het vrijcorps 'Voor onze duurste pan
den'. 34 Marten Zakes Tjepkema, zoon van boer uit Dronrijp en lid van het plaatselijke 
exercitiegenootschap. 35 Andries Born, koopman en burgemeester te Sneek, lid van het 
plaatselijk Defensiewezen. Overleed in 1790. Zijn zoon Johannes Born (1765-1826) was 
hopman van de schutterij te Sneek. Zijn advocaat in Friesland was R.H. van Altena. 
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wierd gehandeld, dan kon veilig blijve, maar prezent durfde hij geen raad 
geeve, konde wel loogere aan zijn huis. Antwoorde veele is 't bekend ik dage
lijks aan IJ Edeles huis verkeer, om welke reeden eeven veilig als in 't Blouw 
Paard. At er 's middags, bleef tot 6 uur, wandelde toen naar de secretaris Trip36. 
Aangescheld kwam de knegt, bragt mij binne, vond daar dijverse heeren, 
waarom 2 waaren er onder, de eene volstrekt geheel plunderd, volstrekt niets 
overhouwen, naaken en bloot door een boer in de stad gebragt; de ander ook 
zeer mishandeld, tog op verre na zoo sterk niet. Hadden een aangenaam 
geselschap, bleeven tot half tien, wandelden toen naar huis vrouw Dubbelde-
boer. Mij ziende, schrikte, ja durfde zelfs niets van mijn goed in huis hebbe. 
Een weinig met elkander hebbende gesprooken en de weimenende vrouw mij 
niet durfde in huis hebbe, zei teegen haar: 'Ik gaa naar de Traanmarkt, bij mijn 
vriend R. Roos37 loogeren'. Winste haar 't beste. Daar aan huis koomende vond 
de meester en vrouw niet tuis. De meid haalde haar meester, waar in 't eerst 
aangedaan mij daar [te zien] toen ik voorstelde om de veiligheid daar te 
logeeren. Haalde spoedig zijn vrouw, toen rookten met plaisier een pijp 
tobak, en dronken een glaasje rood, toen naar bed. De andere daags kwam de 
knegt int 't Blouw Paard bij mij. Deed verslag de vrienden in goede welstand 
in Winschoten waaren gekoomen, zouwen van reijtuig neme op de Boertang. 
Daar kort na dato berigt van haar reis kreegen. 

De volgende heeren gingen van daar op reis: de beide Borns, Teitsma38, 
Boltjes39, F. de Boer, Tjepkema, Feikens40, Jurjen Hayes, Drabe41, [en] een bak
ker van Bilzijl42. Kwamen 's avonds voor de Boertang, daar niet durvende 
doorreise, reesolveerden een perzoon te neemen, daar kundig zijnde, buiten 
om te gaan. 't Waar storm weer, sterke reegen, alle moeras, zoo dat die vrien
den niet alleen een allermoeilijkste, daarbij zeer gevaarlijke reis van 3lh uur 
hadden gehat, egter zonder ongeluk, maar afgemat en doornat, in Aaltje-
muishuis kwamen, even buiten de Boertang. Keer [nu weer] tot mij zelfs. 

36 Mogelijk Scato Trip (1742-1822), Groninger advocaat en bestuurder; majoor in vrij-
corps 'Voor onze duurste panden'. Of anders: Vincent B. Trip, patriotsgezinde raads
heer (= lid van het Groninger stadsbestuur). 37 Lid van het doopsgezinde geslacht Roos 
te Groningen, dat al in de vroege 18de eeuw geparenteerd was aan de familie Van 
Geuns. 38 Jouke Kempes Teitsma (1746-1817), remonstrant, patriotse koopman uit 
Dokkum, als vrijcorpser actief lid van het Defensiewezen aldaar. 39 Jan Boltjes, koop-
man-koffiebrander te Bolsward, kolonel van de vrijwillige schutterij en lid van het 
Defensiewezen aldaar. Gehuwd met Trijntje Jans Koevoet. Vluchtte naar Groningen en 
vestigde zich nadien te Kampen. 40 Johannes H. Feickens (1763-1801), vermogende 
zeepzieder te Sneek, officier van het vrijcorps aldaar. Gehuwd met de doopsgezinde 
Catharina Tichelaar. 41 Johannes Drabbe (1769-1828), uit patriotse Franeker familie. 
Zijn vader was dr. Everwijn Drabbe, officier Franeker exercitiegenootschap, conrector 
van Latijnse school, bibliothecaris van Academie. 42 Vermoedelijk Tiete Tietes de Jong, 
doopsgezinde mr. bakker uit Oude Bildtzijl. Vluchtte naderhand naar St. Omer. 
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Gezicht op Makkum, vanaf de Zijl gezien. Gravure vanj. Bulthuis, circa 1790 

Woensdagmiddag kwamen mijne vrienden Heseling bij mij, dronken een 
kopje tee bij mij. De eerste verzogte ik donderdagmiddag bij hem kwam 
eeten, zouw het rundermaal hebbe. Maar ik moest die avond aan zijn huis 
koome. Zei mijn vriend ik kan bij dag veilig lans straat gaan, mogt niet baate, 
vonden daar groote swarigheit in. Verliet 's avonds half tien mijn vriendelijke 
hospis en hospita, wandelde naar 't huis van heer Hesling, waar op boek com
paritie. Rookte bij de vrouw, half 12 kwam de heer tuis, kort daarna te bed. 
Daar niet minder zagt in viel, ruste wel. Dronken 's morgens een kop coffi, op 
middag hadden een vri groot geselschap. Een kostelijke maaltijd, aaten lek
ker, een aangenaam geselschap, 't Geselschap bleef avonds ook tot na mid-
dernagt, ruste 's nagts superba. Vrijdagavond kwam de vrouw van Roos, ik 
moest absoluut 's avonds weer aan haar huis koome. De kinders verlangden 
met smarte. Mijn vriendelijke hospis en hospita ins [is] teerden sterk ik daar 
een week à twee bleef. 

Beloofde de eerste ik daar 's avonds zouw koome. Kon niet nalate juffrouw 
Van Geuns naast de deur mijn eerste hospita aan te spreeken. Daar niet alleen 
vriendelijk wierd ontfangen, maar stond sterk aan daar weer tuis te weezen. 
Oordeelde toen best om vreede met al mijn vrienden te houden, in 't Blouw 
Paard te gaan. Nam die avond afscheid van beide, wandelde naar Roos, daar 's 
nagts best ruste. Zaterdagavond naar 't Blauw Paard, zeer verheugd waar 
vrouw Dubbeldeboer, ik in zoo een goede welstand en zonder eenige onaan
gename ontmoeting weer daar waar. Verhaalde er twee heeren haar knegts 
hadden die op maandag haar paarden klaar hadden staan gehat, om mij weg 
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te brengen. Welk een genegentheit, aan vreemdelingen, die zij nauwelijks 
konden. Tot de 20 februari [1788] is er niets remarkabelst voorgevallen. Op die 
avond waar verzogt van Jan Bolhuis in de Unie om de verjaardag van zijn 
tweelingen te vieren. Had zijn broers en vrouwen, [en] Arend en Gerrit van 
Olst43 ook versogt, alle mijn vrienden. Bedankte, half door reeden toen avonds 
niet at, 't waar mij vergeeten, daar naderhand verheugd oover ben geweest. 
Wandelde 11 uur over de Groote Markt, oover daar is een herberg, daar waar 
een groot gezelschap van oranjeklanten, waar een weinig vertoefde. De 
gezangen waaren meer bespotlijk als aangenaam, dat mij stilletjes na huis 
deed keeren. Dierekt te bed, ruste wel, 's morgens opkoomende berigte mijn 
hospita mij, dat de Uni met miletaire beset waar, maar zelfs eenige huisen in 
de Booteringstraat. 

Daar geen mensen als er in waaren weeder uitmogten, de straaten waaren 
zoo glad dat men niet wel dezelve zonder ongemak kon lope, waarom tot 's 
namiddags in huis bleef, wandelde toen de haven om. Dronk een kopje tee bij 
Gerrit van Olst en suster, vond daar de kinders van Arend van Olst. De heer 
Van Olst verhaalde mij toen wat er 's nagts waar voorgevallen, het geweld 
oover de Uni. Een gezelschap waar de oranje parti sterk waar toegedaan in de 
Uni, waar op de boovenkaamer een vri aanzienlijk geselschap van burgers. In 
de nagt wierd het huis de Uni sterk aanvallen van de oranje parti. Die in de 
Uni beletten dezelve om in 't huis te koomen, ja moesten tot haar spijt terug, 
daar ook volk in de [Gouden] Roemer ook oranje. De vrienden slaagden niet in 
haar oogmerk omtrent de Uni. Toen moest er iets anders worde gezogt. Voor 
eerst wierden die in de Uni beschuldigd in de Roemer door een glas hadden 
geschooten, maar de koegel waar niet te vinden. Daar in teegendeel een koogel 
van de andere parti, in de Uni is geschoten, die nog dagelijks in de balk is te zien. 
De party in haar oogmerk niet geslaagd zijnde, moest de Uni en dijverse andere 
huisen met miletaire bezet werde, tot donderdagavond, toen de gasten uit haar 
gevangenis zijn verlost. Gelukkig ik niet bij de parti ben geweest. 

Om al 't voorgevalle op 't papier te zetten zouw te omslagtig weeze. Zal 
alleen maar aanhale, wie het slagtoffer zijn geworden. De heer Boelens44, een 
braaf coopman, wierd beschuldigd uit de Uni met een koogel door 't glas in de 
Roemer had geschooten. Heb nooit gehoord er eenig bewijs van is geweest, 
van onpartidige. Egter vervolgde de regering dien heer, nam de vlugt, heeft 2 

43 Gerrit van Olst (1733-1807), doopsgezinde koopman te Groningen, afkomstig uit 
Emden. Bezat winkel in Poelestraat en panden in Oude Boteringestraat. Net als zijn 
vader Arend, koopman, en broer Berend was hij 'sympathisant' van de doopsgezinde 
gemeente van de Oude Vlamingen. Vermoedelijk was Gerrit ook een zwager van Mat-
thijs Hesselink. 44 Pieter Boelens, koopman en officier bij de Schutterij. Hij vluchtte na 
het rumoer naar Bad Steinfurt en werd bij verstek 'ten eeuwigen dage' uit Stad en 
Lande gebannen. 
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laar in Munsterland toen hier en daar ronsworven. Endelijk in Nieuwenhuis 
een seepsiederi opgerigt, vast tot nadeel van 't Republijk. De man, voor altoos 
bannen, waar nootsaakt iets te beginnen. Meer [op] 20 februari 1788. Dat wij 's 
middags met eenige vrienden aan tafel zouwen gaan bij de heer Ferwer45, wierd 
Jan Bolhuis, castelein in de Uni, [en] Beerend Bolhuis, mr. slaager in de Boote-
ringstraat, beide hoplieden van de stadhuis, met de koets naar de Poort 
gebragt, dat bij de weimenende groote verslaagenheit gaf. Hebben daar eenige 
maanden gezeten, toen op 't Hof, alwaar zij wierden ontslagen. Toen wouwen 
de heeren van de stad weer aprehendeere. Toen nam 't Hof daar weeder in haar 
proteksie. Endelijk zijn vri ontslagen, behouwen haar hopmans plaats. En zoo 
er werd gezeid zal het de stad 3600 gulden kost hebbe een blijk van onschuld. 

Diende niet te vergeeten ik 17 decemberl787 een citatie van de procereur 
ontfing om de 20 december in perzoon op de Cancelari [in Leeuwarden] te 
compareren of een in plaatse te stellen. Heb dierekt procuratie laate schrijve 
op Rintje Altena, dat twee jaar is ophouden. 19 december 1789 heb sententie 
ontfangen [dat] booven de 2'A jaar nog 3 jaar bannen, mitse van kosten die 
van de procereur zijn van 't Hof tauxeerd op f 233- 6-4, [die] van Altena tot nog 
onbekend. Van februari tot 't laast van junij is er ontrent mijn persoon niets 
voorgevallen. De datum is mij doorgegaan. Op maandag zouw een pijp rooke 
in Ommelanden op de Groote Markt bij de castelein Groenman. De pijp aan-
stoeken hebbende kwamen daar 2 rijtuigen voor de deur. Door de glasen niet 
wel kunnende onderscheiden, ging buiten, op de vergon zaaten Van der 
Werf6 en Buwalda47, in de waagen Eble Jans48 en vrouw en Buwalda vrouw. 
Waaren weedersijds verheugd. Zij daar niet kunnen stalle, reeden naar 't 
Blauw Paard, bij haar staande, wierd geroepen van Jan Geerts. Deed mij 't 
complement van juffrouw Van Geuns, dagte best te weezen ik dierekt de stad 
verliet. Aan haar huis waar een boode geweest, ons te citeeren, daar booven 
stonden de dienaars bij haar huis. 't Een en ander gaf groote consternatie aan 
alle weldenkende, 't Deed mij eerst vri sterk aan, egter zei teegen Jan Geerts, 't 
complement terug, zeg teegen juffrouw Van Geuns ik haar vriendelijke 
bedank voor haar attentie. 

Ben geen schelm of dief, dink de stad niet te verlaten. In huis koomende 
eiste een borrel, rookte een pijp, wandelde toen naar 't Blouw Paard. At 's mid
dags bij mijn landslieden, stuurde de knegt naar de fiscaal, waar niet tuis. Na 
de maaltijd reeden mijn vrienden weg, ik ging wandelen, kwam aan 't huis 
van mijn vriend Gerrit van Olst, daar dijverse andere heeren vond. Onuit-

45 Conrad J.Verver (overl. in 1802), doopsgezinde patriot en lid, later diaken, van 
gemeente van Verenigde Waterlanders en Vlamingen. 46 Vermoedelijk Auke Jans van 
der Werf (1755-1800), doopsgezinde koopman en olieslager te Sneek. Gehuwd met 
Antje Reinders (geb. 1766). 47 Ane Buwalda, houtmolenaar, olieslager en koopman te 
Sneek, officier van vrijcorps aldaar. Gehuwd met Jeltje de Vries. 48 Echtpaar afkomstig 
uit Friesland. Plaats van herkomst onbekend. 
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spre[ke]lijk waar de vreugde, die heeren mij daar zaagen: 'Ga dierekt naar de 
juffrouwen, wij alle zijn zeer ontsteld geweest ons waar berigt U Edele reeds 
agter 't slot zat.' Bij de juffrouwen koomende, waar de vreugde niet minder. 
Omhelsden mij, egter wisten nog niet wat gevolgen de citatie zou hebbe. 
Wandelde met de heeren buiten 't Klein Poortje naar societieit, daar de hee
ren een colfslag deeden, dronken een kopje tee, daarna een glas wijn, wandel
den 9 uur naar huis. Gerrit van Olst versogt ik mede naar huis ging, daar voor 
bedankte, doorreeden. De fiscaal had laaten zeggen, ik dierekt zouw compa-
rere als hij maar tijd en plaats bepaalde. Tuis koomende waar geen boode 
geweest, rookte een pijp, toen naar bed ruste wel. 's Morgens 7 uur had al een 
boode van B. van Olst49, hoe ik voer, antwoorde zeer wel, zouw om 10 uur in 
persoon aan zijn [huis] koome. Die vrienden naamen groot deel in mijn 
ontmoeting, bij haar koomende en zeide er niets passeerd waar, maakte ons 
alle gerust. 

's Middags tuiskomende zei vrouw Dubbeldeboer ik citeerd waar, 3 uur op 't 
stadhuis te koomen. Daar compareerde, een weinig hebbende gezeeten, wierd 
in de camer geleid, daar de fiscaal Brugmans aan een taafel zat. Verzogt mij ook 
zitten gaan. Vroeg uit wiens order waar citeerd. Burgemeesters en Raad. Vroeg 
toen wanneer ik in Groningen waar gekoomen. Antwoorde of 't op een menut 
aanquam - op geen dag. Antwoorde: '4 oktober 1787, plus minus 2 uur met 
eigen paard en waagen.' 'Waarom ik uit Friesland waar gegaan?' Waar de 24 
september met hetzelfde reituig 's morgens half seeven van Pranikker reeden 
naar Makkum. Op 't hiem [=erf ] van mijn neef komende, kwam de meid hui
lende bij ons, verhaalde ons dat zoo op moment een meenigte canalje daar 
waar geweest. Hadden gezeid zij mij en mijn beide neeven zouwen vermoor
de, als dat ze met de colven van de snaphanen de voordeur van mijn huis 
hadden oopen gesloten, en 't zelve plunderden. Hoegaarne mijn suster in 
haar omstandigheit wilde assesteere, vonden zulks niet raadsaam, spoeden 
ons om weg te reijen, zijn toen naar Minderdsga gereden, hebbe ons tot 4 
october daar ophouden bij ons neef Lamsma. 

Vroeg toen als 't proses uit waar, waar ik dan heen zouw gaan? Voor eerst 
niet weetende hoe 't zelve zouw worde uitgesprooken, konde daar niet ant
woorde, maar zoo Burgemeester en Raad mij permiteerden: in de stad. Ik 
geen reeden had te vertrekken, door in Groningen zeer veel brave weldinken-
de waaren, waar een onbedinkelijke vriendschap genoot, ik weinig reeden 
had van daar te gaan. Waarop antwoorde zeer wel geloofde mij veel vriend
schap wierd beweezen, en hij niet meer hebbende te zeggen, wandelde naar 
mijn goede vrinden. Deed verslag van 't voorgevalle, waaren alle zeer ver
heugd. Sta niouw [op punt] een reisje te doen met ons vieren. 

49 Berend van Olst, gehuwd met Cornelia Klaasdr. Taan, afkomstig uit de Zaanstreek. 
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T0[u]rnaal van de reise van heeren Tichelaar, Wicher?0, [A.JVan Olst en Poutsma51 

begonnen op zondag 13 juli] [1788] 

's Morgens om 6 uur reeden wij van Groningen met onze waagen met drie 
paarden toebehorende aan onze voerman Marten Sikkes. Kwamen onder een 
knorrig praatje, oover de mager en leuiheid der paarden en ongemakheit der 
waagen te Haren. Hier vonden wij onze vriend Gerrit van Olst die ons op een 
soopje trakteerde, ons goede reis wenste met zeegen en gezondheid, gelijk wij 
zijn Edele. Van hier reeden of laaten wij liever zeggen sloopen wij voort, als 
een schilpad, die de gansche weereld op zijn rug droeg, tot aan De Punt. Hier 
kogten wij weeder een soopje Drentse janneever, gaaven onze paarden 
brood, 't welk ons alle toescheen dat ze nodig hadden. Van hier reisden wij 
weeder sagjes voort en sloegen op een zeeker hoogte aan de linkerhand een 
heid[e]spoor in, het welk onze voerman beeter giste als de zandige weg, dog 
slegter bevond, zijnde hij tweemaal genootzaakt de waagen door ondersteu-
neng voor vallen te bewaaren, het geen gelukkig reusseerde en van die uitwer
king waar. Wij - terwijl de menschen naar Fries naar de kerk gingen - aldaar 
behouden aankwamen. Hier in dit dorpje, dat zeer armoedig er uit zag, dron
ken weeder een soopje, aaten een booterham, voederden onze paarden, ons 
gelag betaald hebbende, kruiden sagjes voort. Ongeveer half elf arriveerden 
aan de hoofstad van het Landschap Drenthe, Assen. Hier bestelden wij onze 
maaltijd in De Herberg, wiens bovenkamer een aller schoonst uitzigt heeft 
langs het nieuw gegraven diep en op een saagmolen. De dag was heet en dit 
was oorsaak dat wij voor den eeten in 't boschap, eeigen aan het Landschap, 
dat opleeverde aangename wandelweegen en verrukkelijke gezigten. Gewan
deld hebbende, onze rokken uittrokken, aan tafel sweetende, de een meer als 
ander. Hier reisden al verder voort naar Rolde, hier dronken wij een kan bier, 
en ontvingen voor een korte poos een Drentsche omwintelaar [= patriot] in 
de waagen. Naa zulks vervolgden ons reis, tot het gehugte of dorpje Scharlo. 
Hier ondervonden wij de dwaasheid van de dwaase maagden, door dien toen 
wij het nodig hadden, de put geen waater had, waarom voor de paarden van 
een naast bij zijnde huisje waater moesten hale. Daar na aan dezelve een stuk 
eenige brood hebbende gegeven, wees de castelein ons 't regte spoor. Over 
Ellersveld, dat een aangename groente opleverde, daar door en door de 
groote effenheid en wijde uitgestrektheid een verrukkelijk gezigt opleverde. 

Zijnde het spoor ook zeer goed dus de weg in geen opzigt verveelende, 
hoewel 't veld zeer uitgestrekt waar. Van dit veld kwamen wij aan Noordsleen, 

50 Vermoedelijk HJ. Wichers, patriotsgezinde wijnhandelaar en mede-oprichter van 
een loge te Groningen. 51 Mr. Arnold Mathijs van Poutsma, advocaat voor het Hof van 
Friesland, lid van het Defensiewezen te Dokkum. Zwager van Coert Lambertus van 
Beyma. Vluchtte in september 1787 naar Groningen, waar hij tot 1790 verbleef en toen 
naar Dokkum terugkeerde. • 
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waar wij onze paarden waater gaaven, vervolgens over Nes zijnde zeer uitge
strekte rog, haver en boekweit landen, naar Sleen of Zuidsleen, alwaar wij 
ongeveer 7 uur aankwamen en door onze hospita mevrouw Verschuur en 
haar schoonmoeder, die benevens juffrouw Huisinga zeer welvarende waa-
ren, ongemeen vriendelijk ontfangen en treffelijk onthaald. Naa wel gegeten 
en gedronken te hebben, gingen te bed, sliepen zeer wel, stonden in volko
men gezontheit weder op, dejeuneerden en naamen afscheid van onze vrien
delijke hospita derzelver geselschap en huisgenoten. 

Maandag 14 julij 
Vervorderden ons reis. Ongeveer 7 uur. Reeden over Dalen, waar wij een haus-
tis namen en onze paarden voederden, vandaar op Coevorden, waar wij on
geveer 10 uur aankwamen. Naa deze plaats doorwandeld te hebben, en een 
vlesje bitter gekogt om in de jenever of wijn te gebruiken, dronken daar een 
glaasje wijn, met cijter. In Coevorden zijn zeer goede barakken, de weekmarkt 
die ons op dat ogenblik zeer groot toescheen, zet zonder twijfel veel bij aan de 
aan de bloeij derzelve. Van hier reisden wij, naa eerst door een lang plas water, 
naar Emblekamp, waar wij ons middigmaal namen, bestaande in weeke 
eijers, boonen met spek, dronken er een glaasje rood bij. Hier namen een 
gids, die ons tweemaal door de Eems [en] eenmaal over de Vegt geleide. Bragt 
ons in Nienhuis waar wij een kopje tee dronken. 

Wierden in de kerk geleid, bezaagen de predikstoel, waar geheel van mar
mer, vierkant als teegen de muur geplakt, waarop de predikant gaat, door een 
portbrisee in de buitenmuur, langs ene trap die weeder in de kerk onder de 
predikstoel uitkomt. Ook zaagen hier een koorn- en olimoolen, beide door 't 
water gedreven. Voor 't overige waar hier niets wonderbaars te zien. Reeden 
van daar, lieten onze gids terugkeeren, naar 't clooster Flenswegen, dat wij 
bezagen. In de kerk waar een uitmuntend fraai altaar, en eenige dikke vette 
paters, de pastoor van Noordhorn, geheel in 't wit, een witte mantel, nament-
lijk een witte vrouwenrok, zoo ons gezegd is, draagen de paters geen broeken. 
Deze paters zijn van de order van St. Augustinus. Ook saagen wij hier de tuin 
van 't clooster, die in een zeer goede smaak waar aangeleid, dog niet zeer pro-
ver wierd onderhouden, 't Clooster is een groot vierkantig gebouw, dijto 
plaats in 't midden, welke de paters gebruikten tot een diergaarde, daar men 
haasen en patrijsen vind. Aan de binnenkant van 't gebouw loopt zoo wel 
onder als booven de gang rond, waardoor men in de vertrekken gaat. Het 
onaangename dat hier in de zomer plaats vind, is volgens zeggen van de lie
den daar, als door eigen ondervinding, het steeken der muggen, het welk 
onbegrijpelijk waar. Van hier op Noordhoorn gelegen aan de Vegt, die hier een 
vri groote val heeft, en tot hier toe winterdag met kleine scheepen die er 
worde gemaakt ook vaarbaar. Hetgeen bovendien nog eenige opmerking ten 
opzigte van Noordhoorn verdiend is dat de mannen begraven werde op 't 
kerkhof [maar] de vrouwen buiten de stad. 
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Hier logeerden wij zeer wel bij de burgemeester in De Swaan, die zeer vrien
delijk waar als ook de vrouw. 

Dingsdag 15julij 
's Morgens half 7 uur reeden van hier op Brandligt, alwaar wij een Swolse 
juffer ontmoeten en snaps kogten, onze paarden voederden. Reeden naar 
Bentheim, legt op een zeer hooge rots en is een trots dog oud casteel, voor
zien van 5 a 6 stukken geschut. Van 't casteel heeft men een fraaij uitzigt oover 
de omliggende landen, ook heeft men 1/3 uur van daar de kuilen waar uit de 
Bentheimer steen werd gegraven, die voor een vreemdeling bezienswaardig 
zijn, om de diepte en dat het al steen is. Ook vind men dyverse putten in de 
rotsen uitgehouwen, als 3 bij de groeven, een op 't casteel, een onder, welke 
laaste van een vervaarlijke diepte zijn. Een stuk steen ter hoogte van 30 voet, 
genaamd het Duivelsoorkussen, nog vind hier op de kruidtoren een gat, 
waarin men volgens 't verhaal van onze geleider - de zoon van de hospita 
weduwe Bartman, casteleinsche in De Morgenstar - gewoon was de midadi-
gers te werpen. Waarin zig geen mensch vertrouwde, door 't ligt dat men er in 
neerligt ogenbliklijk uit waar. Alles hebbende bezigtigd gingen aan de maal
tijd, daarna dronken een kopje tee. Vervolgden ons reis naar Steinfort, over 
Wilberg. Hier vonden wij de heeren Borns, Boelens, Bokjes, [de] Schelte-
maas52, Dibbens53, Feenstra54, Nota55, [die] logeerden bij Heije in De Oliphant. 

Woensdag 16 julij 
Gingen wij de lustplaats van de heer Graaf het Bagnauw bezien, 't welk wij zeer 
aangenaam vonden. Door het uitgestrekte bos, aangename wandeldreven en 
costbaare versierselen. Ook zaagen hier het rad 't welk gedreven word door het 
riviertje de Aa, is 104 voet diameter, brengt het water op een toren van waar 
het weeder door houten en looden buisen geleid word, naar een fontein in een 
groote waterval. Zagen 't constkabinet waarin veel bezonderheden waaren. 

52 Paulus Cornelis Scheltema (1752-1835), landbouwer te Dongjum, vluchtte via Burg 
Steinfurt naar Kampen; mr. Nicolaas Scheltema (1755-1816), advocaat en koopman te 
Franeker, vluchtte naar Duitsland (Varel en Hahn, bij Oldenburg); en hun (later) veel 
bekendere broer Jacobus Scheltema (1767-1835), advocaat en letterkundige, die van 
1787 tot 1789 in Burg Steinfurt verbleef en toen verhuisde naar Amsterdam. Hun vader 
Cornelis Scheltema was secretaris van Franeker en gehuwd met Hiltje Altena. 53 Ver
moedelijk Reiner Dibbitz (1764-1808), medisch doctor te Heerenveen en lid van het 
exercitiegenootschap aldaar. Vluchtte via Burg Steinfurt naar St.Omer en vervolgens 
Gravelines (Grevelingen). 54 Johannes Feenstra, mr. bakker te Sneek en volmacht voor 
Sneek. Sloot zich aan bij Franeker Statenvergadering. Vluchtte via Burg Steinfurt naar 
Kampen. 55 Douwe Nota, koopman in thee en tabak. Lid van het Defensiewezen te Fra
neker. Vluchtte via Burg Steinfurt naar Kampen. 
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Donderdag 17julij 
Deed een vesijte bij den hooggeleerde heer Van der Mark56. Waar zeer vrien
delijk, rookten een pijp, als ook bij professer van Rossen. Wandelde toen naar 
ons logement, aaten wat vroeger. Na de maaltijd lieten onze paarden inspan-
ne, reeden over heidvelden tot de vaart of canaal. Bij 't canaal langs reyende 
passeerden 2 verlaten, waarvan de eene naar ons gis schutte 7 voet de andere 
vijf voet water. Deze canaal loopt tot Munster, naar gis quamen wij ses uur in 
de stad voor het logement De Koning van England, kasteleins naam Croose, 
op de Markt, 't Logement waar wel. 

Vrijdag 18 julij 
De stad Munster heeft vri weije straten, op de Markt loopt men voor de huisen 
al onder gallereijen door, alwaar fraije en costbare winkels zijn. De tooren 
[van de Lambertuskerk]digt bij ons logement, waaraan ijsere cooijen uitban -
ge daar Jan van Leije [Jan Beukelsz. van Leiden] met zijn aanhang [in 1536] 
levendig ingezet en zoo uitgeteerd. Bezaagen ook 't Capsijne klooster van fra
ters. Deze heeren waaren zeer vriendlijk, trakteerden ons op een leceur 't 
Mirecordia. Het slot van de bischop is een overheerlijk gebouw, meest alle in 
de Hollandse smaak. Een meenigte groote vertrekken en saaien waarin mag-
tige groote glase cronen en verdere costbare huissieraden etc Vandaar naar 't 
cadetteschool. 

Saturdag 19 julij 
Verscheide kerken waarvan uitmunt de Domkerk. Hierin zijn costbare schil
derijen als ook voortreffelijke stukken uitgehouwen, in wit marmer, 't lijden 
Schristus en 't laatste oordeel uitmunten. Ook veel kostbaar zilver waaronder 
't zilver fregat door de Heeren Staaten aan Bontje van Galen present gedaan. 
Ook costbaare kleeren die de domheeren en priesters op zekere hoogtijden 
gebruikten. Mijn memori laat niet toe om al 't merkwaardige op 't papier te 
zettten. 

't Stadshuis is de moeite waard te bezigtigen. Veele merkwaardige schilde
rijen, voornamentlijk in de kamer alwaar [in 1648] de Munsterse vreede in is 
geslooten, alle de potraiten van de afgevaardige. De stad is na ons gis zoo groot 
als Groningen. Rondom dezelve vermaakelijke wandelweegen, in de stad zijn 
ook schoone gebouwen, maar in de huisen oover 't geheel morsig, dat wij in 
ons logement ondervonden, in zonderheid de keuken, de bedden promt. 

Zondag 20 julij 
Wandelden in en om de stad gingen in de kerken. 

56 Frederik Adolf van der Marck (1719-1800J, jurist en rechtsfilosoof aan universiteit 
van Groningen. In 1773 ontslagen vanwege verlichte denkbeelden. Aanvaardde na 
Bataafse Revolutie in 1795 weer leerstoel aan genoemde universiteit. 
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Maandag 21 juli] 
Reeden 5 uur van ons logement, dijverse aangename tuinen, die passeerd 
zijnde hadden een eenzaame dorre heide, tot Teeklenburg. Op die berg te 
koomen is seer moeijelijk, alle steen onmagtig hoog. Op dezelve zijnde geeft 
verrukkelijke gezigten. Bezeijen de berg is alle bezaid: boekweit, rogge, vlas, 
etc. 't Slot op de berg is vervallen. Daar zijn groote putten. Het merkwaardigst 
dat wij buiten de verrukkelijke gezigten hebben opgemerkt, de eggo, waar zoo 
verwonderlijk, als kan werde gehoord, 't Opgaan en needer reijen van dezelve 
is niet alleen moeijelijk, daar te booven niet zonder gevaar. Na alles bezigtigt 
te hebben, wandelden naar ons herberg. De castelein onthaalde ons na de 
kortheit van tijd zeer wel. Het eeten gedaan hebbende, vervolgden ons reis. 
Ons castelein had de beleefdheit ons tot beneden te convojeren. Van Teeklen
burg op Eppenbuuren, een schoon dorp, hier woone veel cooplieden die met 
linnens etc zoomers door Holland, Friesland, Groningerland reise. Hier 
staane schoone huisen. 

De plaats hebbende doorwandeld, dronken in ons logement een kopje 
tee, toen weeder op reis. Eeven buiten koomende, vonden veele stukken 
rogge, boekweid, die volstrekt geheel waaren demoljeerd door de swaare 
haagel die op 13 julij daar waar gevallen, 't welk een akelijk gezigt opleverde. 
Duurde niet lang, passeerden Horsel, quamen ongeveer half agt tot Reine. 
Hier is de revier de Eems vri wijd, reeden oover een lange brug. In ons loge
ment koomende vonden yslijk morsig. Mijn reisgenoten aaten wat, toen na 
bed, daar 't van dezelve statuur vonden, vielen zagt in 't dekbed, deed mij 
yslijk sweeten. Stonden 6 uur op, na een kop caffé etc te hebben gedronken, 
wandelden met ons castelein naar de heer Torenthal. Daar ongemeen vrien
delijk wierden onthaald. Bouwde een nieuw huis, en lei daar bij een tuin aan, 
dat naar 't land zeer wel wierd aangeleid. Ons daar eenige tijd hebbende 
opgehouden wandelden naar de dam, daar een groote waaterval is, door wel 
een pel- en saagmolen werd gedreven, verder niets merkwaardigs gezien. 

Dingsdag 22 juli 
Reeden onder geleide van ons castelein naar Bentlage. Hier is een allerop-
merkwaardig stuk te zien: het zoutwerk of zoutbronnen waaruit het waater 
door 6 opelkander geplaatste pompen werd opgehaald, yder ter lengte van 30 
voet, welke pompen door een rad, 42 voet diameter, 't water ophaald door 85 
buisen. De schuur is 1100 voet lang, van onder tot booven gevlogten met 
haagedoorn, daar 't water doordruipt tot beneden, dan werd dat waater weer 
naar boovenpomt in een volgende rejoel, al na de lugt de varse deelen eruit 
trek van 7 tot elf maal. 

Naar de gesteltheit van den wind zijn swaarte heeft bekomen om zout te 
maaken, dezelve swaarte hebbende, werd gepompt in een der zoutpompen, 
alwaar drie pannen zijn, die yder ongeveer 400 ton houden, tot zout gemaakt 
zijnde. Verder is verhaald, daaromtrent nog meer zoutbronnen waaren, 42600 
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voeten van daar, met een afdaling van 77 voet, onder de Eems door. Tot deze 
bronnen zouwen werde gebragt. Een stuk waardig te bezigtigen, vandaar ree
den wij op Lingen. Logeerden bij madam Stavzski. Wij wierden prompt 
bediend, zoo wel van eeten, drinken als rustplaats. Ging 's avonds naar 't huis 
van professor Minsonides57, alwaar een pijp rookte en een glaasje rood dron
ken. Rookte dien avond ook een pijp bij ons, had ook kennis aan de heer 
Poutsma. 

Woensdag 23 ju lij 
Op Meppen namen een gids. Na eenige gehugten passeerd waren quamen op 
een groot veld, daar groote zandbergen vonden. Door onkunde van ons gelei
der verdwaalden, waarom alle uit de waagen. Ik wandelde met de heer Van 
Olst berg op berg neer, de andere dwars af, wij dijverteerden ons met ons bei
den uitmuntend hoewel 't moeijelijk waar te loopen. Endelijk ontdekte ons 
vriend Poutsma een manspersoon, riep ons en de voerman. Traaden weer in 
waagen. Dankten ons onkundige leidsman af. Luisterde daar niet naar, bleef 
bij ons in Meppen in ons logement koomende. Betaalden ons gids. Hier von
den de volgende lotgenooten: Frans de Boer, J. Drabbe en Jurjen Haijes58. 
Aaten 's middags met elkander. Hadden een gemeene maaltijd. Moesten 't 
duur betale. Van daar met 2 rijtuigen op Seugel, alwaar no. 1 waar te zien 't 
jagthuis van de Keurvorst. Een regeliere schikking, 2 stallen waarin 104 paar
den konden staan. Voor yder stal een hartekop met horens en wanneer dezel
ve waren gevangen. 

Toen bezaagen de kerk en 't klooster te Cleemensweerd. Een nette kerk en 
fraai orgel, de paters bovengemeen vriendelijk. Terugkoomende dronken een 
glaasje wijn in ons herberg, van daar op Waan, een morsige plaats maar een 
schoone herberg. De castelein zijn naam was Lange. Wierden er schoon ont
haald, niet duur, dit is de plaats daar onze lotgenooten haar lang hebben opge-
houwen toen zij in januari 1788 zoo onverwagt uit Groningen zijn vertrokken. 

Donderdag 24 julij 
Reeden van Waan op Cloeze [Kluse] en Dorp [Dorpen], op Dorperveer. Daar 
het middagmaal hielden. Wierden na de kortheit van tijd prompt onthaald. 
Van daar wierden met een schouw op punt over de Eems gezet. Van daar naar 
Aaltjemuis huis, zoo omtrent de scheiding van Westphalen, digt bij de Boer-
tang, een klein plaatsje maar een sterke vesting. Toen oover een heidveld op 
Vlagwedde, alwaar een kopje tee dronken. Hier moesten ons een paard laate 
staan, van daar op Tuschelo, toen op Bellingewoude, een groot dorp. Logeer-

57 Hajo Mensonides (1755-1795), studeerde te Franeker en was vanaf 1786 hoogleraar 
theologie en kerkgeschiedenis te Lingen. 58 Jurjen Hayes Visser, scheepsbouwer te 
Grouw. Vluchtte naar Groningen, waar hij eigenaar werd van een scheepswerf en parti
cipeerde in twee andere werven. 
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den bij De Voogd. Hadden beste bedden, maar wierden in de rust stoord door 
het steeken van de muggen. Reeden 's morgens door de Nieuwe Schans op 
Staaten Zijl. Daar een houstis namen, van daar door de Groninger Polder, 
daar uitmuntende boere plaatsen in zijn. Bij de plaats van Gerrit Bosch 
koomende reeden de hek in, daar wij allervriendlijkst wierden ontvangen, en 
verder onthaald, zoo de tijd van de dag meede bragt. Een schone huising, de 
schuur zoo trots al ooit heb gezien. Daar zijn agt gollen, in yder 24 voet, 't 
buithuis rojaal, zoo ik meen konde 20 koeije zette, aan de ander zij, zoo veel 
paarden. Alles zoo net en zindelijk dat het teegen een van beste Friese boer 
kon evenaare. 

Huising etc. hebbende bezien wandelden door eenige stukken garst, 
haaver. Stond alle uitmuntend. Had 24 dempt coolsaad darst in huis, giste 20 
mud van het dempt zou krijge. Gebruikte zelf 180 dempt land, zijn zoon 
gebruikte 80 dempt. Dat kan een boer heete! Toen Grunos Polder door op Fin-
serwoude, daar weeder een nieuw paard moesten hebbe. Oostwoude, aaten 
[daar] 's middags [en] reeden van [hierjoover Noordbroek, Sapmeer, St Mar-
tenshoek op Groningen. Daar 's avonds kwamen, namen afscheid van elkan
der. Elk retireerde naar zijn huis. Mij staat niet voor dat er tot de 8 oktober iets 
bezonders is voorgevallen dan alleen dat ik dagelijks van de braave Gronin
gers veel vriendschap genoot. 

Den 8 oktober [1788] 
's Morgens half ses wandelde met de knegt uit 't Blauw Paard naar Nieuw 
Munster, alwaar de waagen op Meppelt afrijd. Groot 6 uur traden met ons 
drie passasier op de waagen, toen ons voerman voor op. Reeden over De Punt 
tot Vriese, daar ons paarden drinken gaaven, van daar op Assen, daar wat 
pleisterden. Van daar op De Smeelte [Smilde], waar 's middags aten. Kwamen 
's avonds 8 uur in Meppelt, na een pijp a twee gerookt en een glaasje rood 
gedronken te hebben naar bed. 

Donderdag 9 oktober 
Liet mij brenge met de sjais naar Swartsluis, alwaar door de laagte van 't water 
geen beurtman kon ware, moest nog hier [blijven]. 

Vrijdag 10 oktober 
Wandelde alweer de plaats door, at 's middags, toen kwamen bij mij 2 Amster
damse heeren. 't Waater laag blijvende, resolveerden ons naar Vollenhove 
brenge. 

Saterdagll oktober 
Reeden 's andere daags 10 uur met een waagen tot een schuitje dat in vlot 
water lag, alwaar meede aan de Beurtman. Voeren [om] elf uur, onder seil en 
mooi oostelijk sugje 's avonds [om] elf uur voor de boom. 
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Zondag 12 oktober 
Aan de steiger zijnde, stapte aan de wal,wandelde naar mijn oud logement in 
de Friese & Westindische Vloot bij de Nieuwenbrug, alwaar toen castelein 
waar M. Verseijl. 's Middags mooi weer zijnde, wandelde de Kalverstraat door. 
Zat mijn vriend Interna59 en vrouw in 't voorkamertje, waaren zeer verheugd. 
Verzogten mij 's andere daags ten eeten. Ging de Uiterse poort uit naar mijn 
vriend S. Swart. Dronk een kopje tee, daarna een glaasje wijn, tot de poort 
wierd gesloten. Tuis komende naar bed, ruste wel. 

Maandag 13 oktober 
Kwam mijn broeder [Pieter Ymes] 's morgens voor 't bed. Waaren beide ver
heugd elkander zoo onverwagt in een goede welstand te ontmoeten. Op de 
Beurs koomende ontmoete W. Visser60, een regte vaderlander, nam teederlijk 
deel in mijn omstandigheden. Bood dierekt zijn huis, waar altijd welkom, dat 
zijn Edele en vrouw met de daad bevestigden. Ben er als kind te huis. Mij 
eenige tijd in Amsterdam hebbende ophouden, maakte kennis aan de heer 
Jan Pietersse, welk heer en juffrouw mij bij continuatie niet weinig vriend
schap bewijse, zoo in dagelijkse verkeering als ten eeten verzoeken. In 't laast 
van desember huurde kamer in de Buiten Brouwerstraat, bij Bitterhof, daar 
het mij vreijer en profijtaberel waar. Kreeg dagelijks meer vrienden, zoo dat 
met genoegen mijn tijd passeerde. 

In de maand januari 1789 wierd siteerd op de Canseleri. Mijn advocaat ver-
zogte aan 't Hof ik de articulen in Amsterdam voor scheepen mogt beant
woorde, dat wierd accepteerd. Ontbood dierekt mijn proces uit Groningen. In 
de maand februari kwam de boode aan 't huis van M. Verzeil. De heer niet tuis 
weezende zei de vrouw ik daar niet meer logeerde. Zij ook niet wist waar ik 
woonde, maar konde gaan bij W. Visser die 't wel wiste; ik kwam daar alle 
dagen aan huis. In plaats van daar heen gaan zei [de bode] teegens Clinkha-
mer, ik in Amsterdam niet waar te vinden, dat die vriend aan de procereur in 
Friesland schreef, zoo mij is onderrigt, waar die vriend daar zeer verheugd 
over. Kreeg kennis, Clinkhamer zulks had schreven, ging in persoon naar huis. 
Waar niet tuis, naar zijn klerken; ook niet tuis, gaf mijn adres op, wierd toen 
op dingsdag 4 februari citeerd. 

59 J. (of I.) Interna was boekverkoper in de Kalverstraat. 60 Mogelijk een verband met 
Anne Wiegers Visser, mr. zeilmaker te Woudsend. Hij vluchtte via Amsterdam naar 
Grevelingen. Zijn echtgenote letske lelies kreeg, na zijn overlijden in 1791, een geschil 
met haar schoonvader Wieger Visser. In een lijst van Amsterdamse contacten van de 
schrijver komt ook voor een zekere 'Wibe Visser', woonachtig 'in de Pakerij'. 61 De 
bekende Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825), de latere diplomaat en raadpen
sionaris, die vanaf 1784 advocaat te Amsterdam was. 
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Ging naar de advocaat Schimmelpenning61, met een mijner vrienden. Gaf 
mijn proses over, het zelve ingezien hebbende, zei: 'U Edele moet de articelen 
maar net eeven eens beantwoorde, als U Edele proses hebt gedaan/ Wandel
de naar het stadshuis en op scheepenskaamer koomende, wierd mij van 
dezelve vraagd wat te zeggen had. Gaf mijn citatie over, antwoorden 't laat 
zouw werde, dat ik verhoord wierd. Antwoorde zouw blijve tot geroepen 
wierd; 12 uur gingen scheepens met snelle schreeden heen. Sogte de proce-
reur Clinkhamer, zei mij had roepen, antwoorde zulks onwaarheit waar, dat 
protesteerde teegen zijn handelwijs. 'Schijnt gij toornig werd'; antwoorde: 'Ja, 
wil van geen procereur mishandeld werde/ Zei toen: 'U Edele kunt het in 
geschrifte beantwoorde.' Wandelde naar huis. Agt dagen na dato ging weder 
met mijn schriftelijk antwoord naar het stadshuis, ontmoete de klerk, versog-
te zijn Edele Heer antwoord over gaf. Zouw 't in order brenge. Moest andere 
daags op dezelve tijd weder kome; dat dede. De heeren scheepens vroegen 
wat te zeggen had, waar citeerd, door wien Clinkhamer, belden, daar waar 
geen baas nog knegt, toen zeijen de heeren scheepens het niet betaamde zoo 
een behandeling an een fatsoenlijk heer, wierd egter buiten haar schuld. Ver-
zogten ik morgen weer kwam, zouw eerst werde verhoord, toen kwam de 
klerk dierekt bij mij, gingen op de sicteri, van daar wierd de articulen gebragt 
op scheepens tafel. 

Toen wierd ik versogt bij de scheepens te koomen. Een derselve vroeg of ik 
Jan Y. Tichelaar waar. 'Ja/ Of ik dat geliefde te hooren leesen. Vroeg of ik mijn 
copij mogte inzien. Zeer wel. 't Zelve voorgelesen hebbende, zei de scheepen, 
of ik ook mogt spreeke. Verhaalde wat er passeerd waar. En de procereur uit 
Friesland mij weer konde citeere om affaires naar Ostende moest. Konde 
Klinkhamer weer schrijve ik niet in Amsterdam waar te vinden, dat mij zouw 
smarte. Converseerde dagelijks op de Beurs en [met] eerste [heeren] van de 
stad, waarop de heeren scheepens antwoorde, ik volkoomen had voldaan aan 
Wigeri zijn verzoek, voor niets had te vreesen, kon gerust in de stad blijve, en 
reise waar 't mij geliefde. Waar voor de heeren bedankte, winste haar gezont-
heit en ging vergenoegd van daar. Boodschapte mijn vrienden 't passeerde, 
laudeerden alle de heeren scheepens. Ging daagelijks gerust en vergenoegd 
bij vrienden om in de winter 1789. Wierd ook dijverse maaien ten eeten ver
sogt bij mijnheer en juffrouw De Klerk62, dominee Tichelaar63, te veel te noe
men, zoodat na die citatie de tijd in Amsterdam met groot genoegen door-
bragt. 

62 Het jonge, doopsgezinde echtpaar Pieter de Clercq (1757-1805) en Isabella Stinstra 
(1760-1829), dat op de Keizersgracht woonde. Zij was een dochter van de Harlinger arts 
Simon Stinstra, die een grote collectie schilderijen bezat. 63 Hoito Tichelaar (1743-
1818), geboren en gestorven te Makkum, studeerde te Franeker en aan het Doopsgezin
de Seminarie te Amsterdam. Was leraar te Amsterdam van 1767 tot 1810, woonachtig 
op de Leliegracht. 
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Den 5 April 1789 van hier op reis gegaan, 's Morgens 7 uur op Haarlem, wierd 
tot de Leidse poort convojeerd door mij hospes F. Bitterhof en A. Annema. Na 
een borrel tot afscheid hebbende gedronken, wandelde ik naar de Leidse 
schuit. Had zeer goed geselschap in de roef; 2 uur in Leiden. Van de schuit tot 
de Delfse hebbende gewandeld, ging in de herberg, door reeden daar vader
lands [patriots] wierd gedagt. Na een kopje tee te hebben gedronken waar tijd 
om in de schuit te gaan. Had een plaats in de roef, 't geselschap deverent van 
dinkbeelden zijnde, wierd er van de weimenende weinig gesproken. Uit de 
schuit treedende, kwam een van heeren mij opzij, zei er sterke Oranje klanten 
in ons geselschap waren geweest. Bragte mij in het logement De Goude 
Molen, de casteleins naam is Middendorp, heeft ook veel met zijn vrouw 
moeten uitstaan. Een best logement, ruste wel. 

Maandag 6 april 
's Morgens met de 7 uur schuit op Rotterdam, 't Geselschap in de roef als 
voren. Logeerde in De Gouden Voet, de hospis en hospita brave patriotten. 
Dronk 's middags een kopje tee bij de heer Isak Cales, van 't egte bed. Wandel
de toen met dien heer naar buiten, bragte mij bij de oude heer Swijndregt, 
had 2 zoonen bij hem. Bragten de avond onder 't faveur van een glaasje rood 
met groot plaisier door. Het waren vriendelijke menschen en brave patriot
ten. Omtrent 10 uur bragt de heer Calis mij aan mijn logement. Ruste wel. 

Dingsdag 7 april 
Bezorgde Calis mij een brief om dezelve de derde zoon, die in Antwerpen 
waar, ter hand te stellen. Vertrok 's morgens 10 uur met de markschuit, on
trent Yselmonde komende wierd 't stil. Resolveerde met de schipper en dijver-
se passagiers in een roei[sc]huit te gaan. Yselmonde stapten er vier uit die 
wandelden. 

Wij kwamen 2 uur in Dort. In 't logement De Goude Leuw komende, bij 
castelein Swart, vond dezelve met eenige heeren aan tafel. De vis waar meest 
consumeerd, toen wierd een heerlijk stuk ossevlees met een podding opgeset, 
daar ik smakelijk van at. Dronken een half vlesje toe, bestelde intuschen een 
man die mijn schansloperen reisak kon drage, die mij aan 't nieuwe veer 
bragt, l'/2 uur van Dort. Hier waar 't sterk oranje, nam een glas melk en water, 
wandelde toen naar de schuit. Stil zijnde nam de man een roeischuite, om 
over 't Hollands Diep te varen. Kreeg nog een Dortse heer bij mij, een sterke 
patriot, egter durfden geen woord over die materi spreeke, onze roeijer waar 
hatelijk. Stapten groot 6 uur aan Laage Swaleuw op de wal, kwamen in de her
berg die de rijtuigen bestelde. Een brave weldenkende vrouw, dronk een 
glaasje bier, intuschen bestelde de vrouw rijtuig, om mij in Breda te brengen. 
Reeden over de Hooge Swaleuw op ter Heije. Toen zei de voerman wij niet 
konden binne reije, resolveerde daar 's nagts te blijven. Waar een best loge
ment, de castelein Van Sprang, zoon en dogter, brave patriotten. Dronk 's 
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avonds met zoon een vies rood. Resolveerde toen dat die mij met de sjais 
bragt naar Antwerpen, om onderweeg geen moeijelijkheeden te ontmoeten, 
reeden 's morgens 

Woensdag 8 April 
Reeden 's morgens 7 uur op Breda, die stad is met fraije wallen voorzien en 
sterk. Door rijende, ruime straten en goede gebouwen, van Breda op Reis-
berg. Een schoon dorp bij de weg landen, zoo mijn voerman zei, alwaar heer
lijke boekweit wierd gebouwd etc. Van daar op Seundert, uit supra, passeer
den heivelden. Westveen uit supra, dit is de eerste plaats in Braband alwaar 
pleisterden en 's middags aten. In 't laast van de vaste zijnde waar de maaltijd 
gemeen, niet tegen staande de postwagen daar ook blijft. 

Van daar op Borschaap [Brasschaat?], daar een kopje tee dronken. 
Quamen half ses in Antwerpen voor 't logement De Beer, daar dijverse uitge-
weeke heeren 's middags aten. Nam een gids, bragt mij aan 't huis van den 
heer Swijndregt. Waar tot mijn leedweesen niet tuis, gaf de brief aan de meid, 
wandelde van daar naar de Hollandse Sociëteit, daar maar een kennis vond: 
De Haan64 van Sneek. Na een glaasje bier en een pijp a twee gerookt te hebben 
weeder naar mijn logement. Dronk een vies wijn, ontmoete een mijner lotge
noten, daar mede discoereerde tot elf uur, toen naar bed. 's Nagts wel gerust 
hebbende, dronk een kop coffi, daarna wandelde met mijn gids eerst naar de 
haven, van daar naar de Groote kerk, daar costbare schildereijen in zijn. Van 
daar naar 't huis van de heer Van Lankeren. Daar mij door de knegt een cost-
baare cabinet van schildereijen voor 't gezigt wierden gebragt, van dijverse 
smaak, en [door] eerste meesters gemaakt. 11 uur naar mijn logement, at wat, 
12 uur met de dillesjanse naar Bruxelle. Dit is een aangename straatweg, wee-
dersijds boomen, Mechelen ook een schone stad, alwaar een kopje tee dron
ken, 7 uur in Bruxel. Nam een gids, bragt mij in 't huis van neef P. Fontein. 
Vond bij nigt [Trijntje Fontein] mevrouw Huber en mevrouw Van der Swaag65. 
Groot waar de vreugde elkander in een goede welstand te ontmoeten. Rookte 
een pijp, dronk een glaasje rood, toen bragt de knegt mij aan 't huis van mijn
heer Huber66, alwaar vond neef Fontein, Lamsma, nog 3 heeren bij mij onbe-

64 Teetse de Haan (1765-1819), koopman en officier in exercitiegenootschap van Sneek. 
Vluchtte in 1787 via Holland naar Antwerpen. 65 Anna Deketh, echtgenote van mr. 
Everhardus Petrus van der Swaag, advocaat en houtkoopman te Franeker, secretaris 
van het exercitiegenootschap aldaar. Het echtpaar vluchtte via Brussel naar St. Omer. 
66 Mr. Johannes Lambertus Huber (1750-1826), een van de leiders van de Franeker 
opstand van 1787. Vluchtte eerst naar België, week daarna uit naar Frankrijk. Nader
hand in Friesland veroordeeld voor het binnenhalen van patriotse troepen en invoeren 
van wapens. Zijn buitenplaats Schatzenburg te Dronrijp werd verbeurd verklaard. Was 
gehuwd met Metje Tuinhout en daardoor zwager van patriot mr. Haye Tuinhout. 
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kend. Niet minder waar de vreugde. Daar bragten de avond vermakelijk door, 
ongeveer 12 uur reeden met de koets naar huis, ruste wel. 

Donderdag 9 april 
Na een kop coffi etc. hebbende gedronken, wandelde met neef Fontein de 
stad door. Is zeer ongemaklijk te gaan, 't gaat berg op berg neer. 

't Is een groote stad, in zonderheit munt in dezelve uit De Plaats Rojaal, 
een ruim plein rondsom met heerlijke gebouwen. Dan het park beplant met 
zierlijke bomen, ongemeene aangename wandeldreven, op veele plaatsen 
ook versierd met standbeelden. Van daar wandelden naar de Sociëteit, alwaar 
dijverse uitgeweeke heeren vond: Friesen, Hollanders, Overijselze, Gelderse, 
Uitregtse etc. Daar een pijp a twee rookte. Nam een koets, bragt mij aan 't 
logement van mijn vriend Huber, alwaar 's middags at mijnheer, mevrouw en 
3 lieve kinders. Dat mij aan deed, veel maaien heb bij mijn vriend gegeten in 
Vriesland, als ook op Schatsenburg [bij Dronrijp]. Dat erinnerende, dan de 
presente omstandigheden mij bekend zijnde, mijn vriend op reis zouw gaan, 
gevolglijk moogelijk voor een lange tijd van vrouw en kinders moete verwij-
dere, viel mij hard, hoewel onze band van vriendschap door deze zaak is ver
meerdert. Dronken ook een kopje tee, nam toen afscheid van mevrouw en 
kinders, ongeveer ses uur, wandelde met mijn vriend naar de Sociëteit, alwaar 
met voorgemelde geselschap een glaasje wijn dronken. Half 10 naar huis, 
ruste wel. 

Vrijdag 10 april en saierdag 11 dijto 
Dronk een kop coffi, bragt neef mij met de koets naar de dillesjanse. Reeden 
van Bruxel op Aalst, van daar op Olst, alwaar 's middags aaten. Ongemeen 
aangenaame weg. 's Avonds half 6 in Gent, logeerde In 't Hant, steurde dierekt 
een knegt naar de advocaat De Hart. Waar niet in de stad, waar toen met de 
tijd verleegen, meende 's anderen daags met de barsje op Brugge te vaaren. 

Zondag 12 april 
Paas zijnde, voer niet. Schreef 's morgens een brief aan mijn vriend W. Visser 
in Amsterdam. Had 's middags een schone maaltijd met een oud heer aan 
tafel, dronk een glaasje a 4 wijn. 

Na den eeten wandelde alleen de stad door. Is magtig groot in omtrek, 
ruime straten, moeije kerken, de abdij van Sint Pieter is waard te zien. Is voor
zien met costbare schildereijen en een overheerlijke bijbliotheek. Moed van 
wandelen, dronk een kopje tee in een coffihuis regt over mijn logement, koud 
guur weer, dronk 's avonds mijn vies wijn uit. Vroeg naar bed, ruste wel. 

Maandag 13 april 
's Morgens 8 uur naar de barsje, half 9 onder de lijn, hadden 's middags een 
heerlijke maaltijd, half drie tot Brugge, alwaar een dillesjanse klaar stond. 
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Naar Ostende, daar avonds 8 uur aankwamen. Ben in Ostende logeerd 
geweest bij Eise Pieters, een oud Friese cofschipper. Daar het wel heb gehat, 
ruste wel. 

Dingsdag 14 april 
Wandelde naar de Basijne, ras zag schipper S.S. Stoffels mijn persoon. De 
vreugde waar wedersijds groot elkander zoo vris en gezond te ontmoeten, 
dronken een borrel in 't schippershuis. Hier kwam bij ons Reurd Jans Andrin-
ga, een cofschipper van onze plaats, dat ons beide verheugde. Heb mij hier 
een groote maand moete ophouwe. Ostende een klein steedje, voorheen een 
sterke vesting, zijn alle rojeerd. Zeedert het jaar 1781 is aldaar zeevaart sterk 
vloreerd, veel nieuwe huisen maakt, twee basijnen gemaakt, daar de schee
pen losse en lade. Groot gemak voor schippers; en scheepen in dezelve niet 
meugende vuure is een groot gebrek, dat geen geschikte kookhuisen zijn. Met 
dagelijks tij is een vloed 17 a 18 voet, met handsaam weer is de haven zeer 
goed uit en in te koomen. 

Storm weer. Akelijk: voor eerst de Noordzee er vlak voor, ten tweeden leit 
een bank digt voor de haaven, daar het met storm yslijk op brand. Heb veel 
scheepen uit en in zien zeilen. 

Saturdag 9 maai] 
Zeilde S.S. Stoffels met zijn cof Alida & Catrijna in zee naar Rotterdam. 

Dingsdag 12 dyto 
Wierd de haveri afgemaakt, woensdag kreeg de papieren. 

Donderdag 14 maai] 
Reed 's morgens 8 uur met de dillesjanse op de tweede Bariere. Toen in de 
barsje [= het jaagschip, de trekschuit], daar het middigmaal inhield, dat zeer 
gemeen waar. 12 uur tot Nieuwpoort, een klein steedje, heeft van buiten meer 
aanzien als in het doorwandelen Toen in een ander barsje op Vuuren, dat 
plaatsje gaf een fraai gezigt door zijn kerk en toorens. In het doorwandelen 
voldeed niet aan 't eerste gezigt. Toen weeder in een ander barsje, ontdekte ik 
dijverse Hollandse en Stigse lotgenoten die te Gravelijn [Grevelingen] woon
den. Hadden een reis in cognitto naar huis gedaan, 's Avonds 8 uur tot Duin
kerken. Bakkeris67 van Franikker wagte mij op, bragte mij aan 't huis van de 

67 Wijtze Bakkerus, mr. bakker uit Franeker. 
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braave grietman Sicco Aijlva68. Daar ik vond Huber, Tuinhout69, Staperd70 en 
zoon, Swanenburg71 en Peiman. De vreugde waar onuitsprekelijk, bragten de 
avond met groot genoegen door, alle vris gezond en wel te moed. Scheiden 10 
uur, toen rookte ik tot half 1 bij Stapert, van daar naar mijn logement, dierekt 
na bed, ruste goed. 

Vrijdag 15 maaij 
Na een koffï te hebben gedronken, wandelde dierekt naar Staperd. Laagen 
nog te bed, stonden dierekt op, dronken coffi, toen aan 't wandelden, de stad 
door, daar zijn ruime straten en zeer goede gebouwen. Een ruime haven. 
Dezelve is voor eenige jaaren door de Engelse geheel ruiveneerd, word wee-
der gemaakt. Een groot stuk werk, ontsaggelijk dikke muuren,daar werkten 
veel menschen aan. 

De haven is met storm weer niet gemakkelijk aan te doen. In de haven zijn 
veel stempen daar met hoog water niets van kan werde zien. Door dien 't 
waater mogelijk 18 a 20 voet rijst en daalt, waardoor ligt een schip kan weg 
raake. Ik heb een wrak van een groote hoeker zien zitten die voor eenige 
weeken waar gebleven. Bij laag waater is de haven zoo buiten als binne droog. 
De haaven klaar zijnde, zal er ook een dok werde gemaakt. Van de haven naar 
't huis van onze vriend Stapert, alwaar dijverse onzer lotgenoten bij kwamen. 
Dronken een borrel, ging 's middags met de heer Tuinhout naar huis ten 
eeten. Zaaten aan tafel, mijnheer en mijvrouw, kinders en ik. Aaten alle 
smaakelijk, maar overdinkende de akelijke onstandigheid waar die brave 
vaderlander met vrouw en kinders present, deed mij sterk aan. Dronken ook 
een kopje tee, nam afscheid van mevrouw en kinders, gingen wandelen naar 

68 Jonker Sicco Douwe van Aylva (1734-1807), ongehuwde grietman van Westdongera-
deel, kolonel van het exercitiegenootschap te Leeuwarden. Sloot zich in 1787 aan bij de 
Franeker Statenvergadering. Vluchtte eerst via Ameland en Emden naar Bremen, ver
volgens naar Duinkerken. Verloor zijn grietmanschap aan jonker P.E. van Harinxma 
thoe Slooten, die aanvankelijk in 1787 de zijde van de Franeker Statenvergadering had 
gekozen. 69 Mr. Haye Tuinhout (1757-1811), advocaat voor het Hof van Friesland. 
Begin september 1787 tot burgemeester van Franeker benoemd. Vluchtte via Brussel 
naar St. Omer. Woonde later te Duinkerken. Zijn vrouw overleed aldaar en hij her
trouwde een zuster van de patriot Simon Lambsma. 70 Sjoerd Jouwerts Stapert en zijn 
zoon Barre vluchtten in 1787 via Amsterdam naar Duinkerken. De vader was scheeps
bouwer in Lemmer en schreef herinneringen over zijn jaren van ballingschap. In 1795 
werd hij Landsbouwmeester en was hij een van de initiatiefnemers bij de vernielingen 
van de Nassaugraven in de Grote Kerk te Leeuwarden. 71 Huite Zwanenburg, graan-
koopman en vroedsman te Sneek, kolonel van exercitiegenootschap aldaar en lid van 
het Defensiewezen. Vluchtte naar Duinkerken, waar ook zijn vier zonen en zijn zuster 
gingen wonen. 
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de haven, 't Waar hoog water en mooi weer, kwamen geen scheepen binne, 
wandelden buiten de stad om. Mij wierd dijverse plaatsen aantoond alwaar 
groote menigte bommen, kogels etc. laagen. Rookten 's avond een pijp op de 
Sociëteit. Buiten de Friesen vond daar vlugtelingen uit alle provinties, mij 
onbekend. Om 9 uur wandelden naar 't huis van mijn vriend Staperd, daar tot 
12 uur bleef, 't Afscheid neemen waar wedersijds aandoenlijk. 

Saterdag 16 maaij 
Barre Stapert zouw 's morgens bij mij kome, is niet gekomen, zoodat een 
knegt nam die mij naar barsje bragt. Voeren 8 uur af op Boerbon, een vri 
groote plaats, ongeveer op de helft van St Omér. Wandelden er door, met het 
doorvaren e tc hout men zig wel een groote uur op. In de herberg komende 
vond daar dijverse lotgenoten, meest Gelderse en Stigste, Uitregse. 

Watten een klein plaatsje, een weinig ter seijen is een casteel op een hoge 
berg, dat een fraai gezigt heeft op het zelve. Hebben in den beginne dijverse 
van ons eerste heeren logeerd, waaronder de heer Coert Beima. Toen logeer
den er nog mij bekend Valkenaar72 en Fijnje73. Is ongeveer 3h uur van St Omer, 
half 6 stapten aan de wal, wandelde met een Heer. Bragt mij in mijn logement 
regt over 't Hollands Coffihuis. Mijn vriend Jelgerhuis74 daar zijnde, zag mij 
ras, verwelkomde, nam mij mede, dronken een kopje tee. Hier kwam bij ons 
Altena75 van Hanenburg. Verzogte ik met hem ging naar 't huis van de heer 
Cleffens76, alwaar vond de grietman Knijff77 en vrouw, Beima en vrouw, Huber, 

72 Mr. Johan Valckenaer [1759-1821), advocaat en, gelijk zijn vader, als hoogleraar 
(Romeins recht) verbonden aan de universiteit van Franeker. Nam in mei 1787 ontslag. 
Eén van de voormannen van de patriotse vluchtelingen. Een tijd lang woonachtig op 
kasteel Watten (bij St. Omer), samen met onder andere Wybo Fijnje. Kwam in die tijd in 
groot conflict met CL. van Beyma. 73 Dr. Wybo Fijnje (1750-1809), aanvankelijk doops
gezind predikant, gelijk zijn uit Harlingen afkomstige vader. Na zijn huwelijk met Emi-
lie Luzac, afkomstig uit Leiden, werd hij een vooraanstaand publicist-journalist binnen 
de patriottenbeweging. Vluchtte via Bremen naar St. Omer en woonde vervolgens op 
kasteel Watten. 74 Bernardus Jelgerhuis, mr. zilversmid te Leeuwarden en luitenant
kapitein bij exercitiegenootschap aldaar. Vluchtte via Duitsland naar St. Omer. 75 Mr. 
Hector Livius van Altena (1741-1806), advocaat voor het Hof van Friesland en griffier 
van de Franeker Statenvergadering. Gehuwd met Albertine Pierson. Sinds januari 1788 
in St. Omer, waar hij in het conflict Van Beyma-Valckenaer meestal de zijde van de eer
ste koos. 76 Reinder van Kleffens (1760-1838), ongehuwd steenfabrikant, zoutzieder en 
koopman te Dokkum. Lid van de vroedschap aldaar. Sloot zich aan bij de Franeker Sta
tenvergadering. Vluchtte via Bremen naar St. Omer en vestigde zich vervolgens te Kam
pen. 77 Horatius Allardus Hiddema van Knijff (1762-1806), volmacht voor Ferwerde-
radeel. Sloot zich aan bij Franeker Statenvergadering. Vluchtte via Bremen naar St. 
Omer en was gehuwd met de bemiddelde Maria Elisabeth van Echten. 
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dominee Joha78, welke tot geselschap van mevrouw Knijff daar waar geko
men. Zeer verheugd wij elkander daar in een goede welstand ontmoeten. 
Voogels van een geveerte, bragten dien avond met een vaderlands discoers 
door. Half 10 wandelde met mijn vriend Huber naar ons logement. Mijnheer 
Huber en nog een heer aten wat. Intuschen rookte ik een pijp. 12 uur naar 
bed, ruste wel. 

Zondag 17 maai] 
Na een kop coffi hebbende gedronken, wandelde met Jelgerhuis de stad door. 
Dink stad ongeveer zoo groot als Leuwaarden zal wese, heeft ruime straten. 
Elf uur naar de Solder daar de Hollanders haar godsdienst oeffene. De intree 
is zeer morsig, de kerk gebreklijk. Dominee Kramer79 deed een redevoering tot 
algemeen genoegen. In de kerk vond Hettema van Bolsward. Wandelde met 
Hettema80 en Jelgerhuis naar de kerk alwaar de miletaire ter misse gingen. 
Hadden frai musiek. Zommige instrumenten gaven een yselijk geraas, tog 
alles in een nette en stigtelijke order. De godsdienst geendigt, wandelden naar 
het coffihuis, alwaar een menigte lotgenoten van alle proventies aantrof, zelfs 
dominee Kramer. Rookten een pijp, dronk een borrel. At 's middags met mijn 
vriend Huber in ons logement. Huber affaires hebbende, wandelde na den 
eeten met Jelgerhuis en Hettema. 

Buiten de stad, alwaar aangename wandelweegen zijn, ook vrugtbare 
bouwlanden. Zouwen ook naar de plaats hebbe geweest daar het cample-
ment in 't jaar 1788 is gehouden, 't Buijeg weer verhinderde zulks. Ons wandel 
afgeleid hebbende dronk een kopje tee met Hettema bij mevrouw Beima. Van 

Montelbaanstoren in Amsterdam. Gravure van]. Bulthuis, circa 1790 
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daar naar het huis van Hettema. Daar Huber, Jelgerhuis. Twee Gelderse hee-
ren bij ons kwamen, bragten de avond onder een glaasje rood geneuglijk 
door. Tien uur naar huis. 

Maandag 18 maaij 
Deed 's morgens dijverse vesijten bij mijne landgenoten, waaronder de griet
man Ernst Aijlva81. At 's middags met Huber en Peiman bij mijnheer en 
mevrouw Beijma. Dronken eerst een kopje tee bij mijnheer en mevrouw 
Knijff. Van daar met eenige heeren naar den eerwaardigen vaderlander vader 
[Hendrik] Hoofd82. Die braave heer zag er ook vris en gezond uit, en wel te 
moed. Rookten een pijp a twee. [Na] te hebben rookt namen afscheid. De 
oude heer geleide ons tot de poort, wandelde met Huber naar ons logement. 
Die Heeren aaten 's avonds met Huber en Peiman. Ik rookte een pijp a twee, 
dronken glaasje. De heeren naar huis, wij te bed. Garen had mij eenige tijd 
daar bij vrienden ophouden. De Beijma bood zijn tafel aan. Jammer waar het 
ik zoo bepaald waar. Ruste nagts wel. 

Dingsdag 19 maaij 
Stond vroeg op om reden ik half ses met dillesjanse moest vertrekke op Cas-
sel. Mijn [vriend] Huber en Peijma op Parijs. Half ses namen afscheid niet 
zonder sterke aandoening. Cassel, een oud stadje, leit op een ontsaggelijke 
hooge berg. Van dezelve naar beneden en ter sijen ziende leverd allerverruk-
kelijkste gesigten op. Mij is met zekerheit gezeid klaar weer zijnde kan zien 
Doever en Sluis in Vlaanderen, daar te boven veel Franse plaatsen als ook Bra-
band en Vlaanderen. Koud weer, dik, dronken borrel brandewijn. Van Cassel 
op Armentier, alle straatweg wedersijds schoon land. Aaten hier, wierden 

78 Ds. Thomas Joha (1750-1812), gereformeerd predikant, onder andere te Reitsum. 
Hield zich in 1787 vrij afzijdig en hoefde niet te vluchten. Onderhield veel contacten 
met gevluchte, Friese patriotten. Beheerde en erfde bezittingen van familie Van Aylva. 
Daaruit ontstonden vele problemen en processen.79 Ds. Franciscus Hellendoorn Cra-
mer (geb. te Staveren in 1758), gereformeerd predikant van Tietjerk-Suawoude. In 1788 
door Gedeputeerde Staten uit ambt gezet, maar hersteld in 1795. 80 Hans Montanus 
(Monses) Hettema (1761-1823), katholieke wolkammer, linnenfabrikant en koopman 
uit Bolsward. Vluchtte in 1787 via Boom bij Antwerpen naar St. Omer. Was gehuwd met 
lantje Gerbens vanAlbada. 81 lonker Ernst van Aylva (1730-1792), grietman van Baar-
deradeel en weduwnaar van Hobbina van Unia. Sloot zich aan bij Franeker Statenver
gadering. Vluchtte via Emden naar Duinkerken. Overleed aldaar in 1792. Zat al voor 
1787 diep in de schulden. Na zijn vlucht werd beslag gelegd op al zijn bezittingen, 
onder andere op zijn buitenplaats Dekemastate te Weidum. 82 Hendrik Danielsz. 
Hooft (1716-1794), patriotse burgemeester van Amsterdam, die in de jaren 1780 veel 
invloed bezat. 
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slegt onthaald, 5 uur in Rijsel. Een schoone stad, de tijd liet niet [toe] dezelve 
door te wandelen. Nog een groter swarigheit, ik geen woord Frans verstond. 
In mijn logement komende dronk een kopje tee, daarna een vies wijn. Na 
eenige straaten te hebben doorwandeld, zag grote winkels. 10 uur naar bed, 
moest in de nagt op, onbekend zijnde, ging op een plein, schielijk kwamen 
twee grote honden toeschieten, waar voor yselijk schrikte en schreuwde. Die-
rekt kwam een knegt die de honden terughield en mij een plaats aanwees. 

Woensdag 20 maai] 
's Morgens 8 uur met de dillesjanse op Doornik. Daar ontrent 11 uur kwamen, 
reed voor 't logement, vroeg wanneer de postwagen op Bruxel reed, 't ant
woord: 'Vrijdag.' Wandelde toen door de stad, is oud, ruime straten. Geen 
Frans kennende had geen genoegen mij daar op te houden. Terugkomende 
versogte er voerman bij mij kwam, waar meede accordeerde voor 18 gulden 
Vlaams 3 uur reije. Had 's middags een schone maaltijd, die geslooten heb
bende, kwam de voerman. Stapte op de sjais, reeden de stad uit, de poort alles 
waar geslegt. Van Doornik op Leuse, daar een glas bier dronken, ons paard 
voederden, toen op Ath. Daar 's nagts bleeven. Een best logement, prompt 
bed en schone bediening. Beide groote plaatsen. 

Donderdag 21 maai) 
Van daar over Engheim op Halle, ook een grote plaats, schone gebouwen. 
Toen op Bruxel, vermaakelijker weg als van Doornik op hier kon met geen 
oogen aanschouwd werde. 

De rijweg in de midden, straatweg aan weersijen, zoo de natuur 't opgeeft. 
Aan weerkanten costelijke bouwlanden, alle bergagtig. Aan de rijweg weeder-
sijds boomen. Als men op een hoogte is, van daar needer ziet in de valijen, 
dan van zeijen teegen de bergen aan, geeft zoo een verrukkelijk gezigt als er 
kan werde bedagt. 10 uur kwam aan 't huis van neef Fontein, waar 's middags 
at. Neef en nigt 't drok hebbende te pakken, wandelde ik naar het park. Daar 
honderden van menschen waaren. Van daar naar huis. Dronken een kopje 
tee, toen liet neef een koets koome, waar neef, nigt [en] ik in gingen, namen 
afschied van haar vrienden. Aaten s'avonds bij professer Coopmans83. Ik een 
glaasje wijn. Dijverteerden ons uitmuntend. 2 uur naar huis, ik sliep nagts in 
een herberg, een best bed. 

Vridag22 maai] 
Dronk 's morgens een kop koffi, toen naar neef. Daar yder beezig waar om 
alles bij een te samelen. Alles zo nauwkeurig moogelijk hebbende nagegaan. 

83 Zie noot 3. 
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Zouwen op reis, maar de menschen waar en neef en nigt waaren logeerd, 
versogten ons alle binne te komen. Trakteerden dijverse zoorten van liceuren, 
waaruit het wedersijds genoegen waar op te maaken, als ook aan het teeder 
afscheid nemen. 9 uur trad neef, nigt, minne en ik in de koets. Hadden de 
twee lieve kinders bij ons, reeden buiten de poort zijnd, hadden dierekt heer
lijke gezigten, zoowel de reijweg als wandelwegen. Straatweg weerskanten 
boomen, schoone bouwlanden. Mechelen, een schoone stad half weegen. 
Daar 's middags een heerlijke maaltijd hadden, 's avonds 6 uur in Antwerpen. 
Neef ging dierekt om rijtuig te bestellen daar wij de andere morgen met zou
wen reije op de Moerdijk. Ik rookte intuschen een pijp, dronken een glaasje. 
Kwam bij ons Teetse de Haan, daarna de oude heer Palland84 tot Zuthem, een 
brave vaderlander, vris en gezond. Rusten 's nagts wel. 

Saterdag23 maai] 
Morgens 5 uur waar de waagen al voor de deur met pakken kleeder [en] de 
kinders kleede. Reeden wat voor 6 uit Antwerpen. Het afscheid nemen van 
neef van zijn vrouw en lieve kinders deed mij sterk aan. Neef zouw met zijn 
knegt te paarde buiten om op Steinfort. Wij reeden sagges voort. Kwamen 1 
uur in de herberg De Posthoorn. Daar 's middags een zeer gemene maaltijd 
hadden. Half 4 aan de Moerdijk, stil zijnde, namen een roeischuitje die ons 
spoedig over bragt. Aan de wal koomende, bestelde ik dierekt een wagen om 
ons aan 't tolhuis te brengen. Passeerden heerlijke stukken. Stukken tarw, 
garst, haver, bonen, vlas, dat de weg aangenaam maakte. 8 uur aan 't tolhuis, 
namen een roeischuit. Bragt ons aan 't Pontegat, daar een wagen die ons 
bragt aan 't huis van mejuffrouw Cool weduwe De Koker. Dronken een kopje 
tee. Ging met neef Lamsma naar het groot schippershuis Johan Godfried 
Mach, een zeer goed logement. 

Zondag 24 maai] 
Wandelde met neef Lamsma de stad door. Onder de Boomjes is zeer aange
naam, een fraai gesigt op de Maas, Leuwehaven, Wijnhaven. Daar de schee
pen voor de pakhuisen losse en laade. Bij de Beurs langs, de Hoogstraat door, 
tot eetens tijd. Aaten 's middags aan 't huis van de weduwe Kooker, daar nigt 
Fontein tuis waar. Na den eeten wandelde met neef de Oosterpoort uit, bij de 
Maas langs, naar de Plant [a]gie. Hier zijn ook aangename gezigten. In de 
Plantagie zijn schone wandelwegen. Van daar naar de dijk die naar IJselmon-
de gaat. Dronken een kopje tee in een herberg aan de dijk. Van daar, binne-
laanen door, naar de stad. Ik naar ons logement. Neef at 's avonds bij mejuf
frouw De Kooker geboren Cool. 

84 Afkomstig uit een tak van het adellijk geslacht Van Pallandt, dat een buitenplaats 
bezat te Zuthem bij Zwolle. • 
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Maandag 25 maai] 
's Morgens 8 uur wandelde met neef om de vrienden te zien wegreijen naar 
Amsterdam. Half 9 namen afscheid. Toen trad nigt en neef in de waagen, ook 
de minne, de kinders op de schoot. Reeden weg. Over Alphen. Niet zonder 
aandoening. Waar toen alleen. Wandelde naar de kof. Had het zout nog in. 
Van daar naar Jan Swart. Had 't zout verkogt aan de heer Van Staveren die veel 
muisenesten sogt, door reeden hij 't te duur had gekogt. Wierd endelijk gelost. 
Toen wierd mij geraden door mijn vriend Lugt dezelve te verkoopen zoo als 
hij daar lag. Hield dezelve in op 2500 gulden. Moest mij toen langer in Rotter
dam ophoude als had gedagt, door reeden het schip moest late aftakele en 
rondom bekend late maake de verkoopdag. De heer Az. Dubbeldemuttz heeft 
mij veel plaisier gedaan. Heb veel maal bij zijn Edele gegeten. Heeft buiten de 
Schiedammer poort een mooi buite. Daar ook dijverse namiddags met mijn
heer en juffrouw Helmers als ook cantoorbedienden superpa dijverteerd. 't Is 
een fraije stad. Om de stad aangename wandelweegen. 't Water in de Maas en 
havens alle vars. Laat niet vergeete Isak Calis die mij met zijn goede vrienden 
zeer veel plaisier heeft gedaan. Pinxtermaandag hadden een groot geselschap 
op de buiteplaats van Dubbeldemuts. Daar ons schoon dijverteerden. De 
heer Spijkerman versogte ons kort er na ook aan zijn huis. De heer Gobel, cas-
telein in 't Swijnshoofd gaf ook een heerlijke maaltijd in zijn tuin meteen. Heb 
van braave weldenkende in Rotterdam veel aangenaamheden genoten. Heb 
er mij 6 weeken moeten ophoude. 

Donderdag 25junij 
Kwamen 's morgens bij mijn vriend Cornelis Willems en de capitein Helmers. 
Had de goederen van de kof bezien. Dagte dezelve op verre na zoo veel niet 
zouwen opbrenge als ik de kof had inhouwen. Ik dagt 't teegendeel. Aaten 
's middags bij de makelaar Dam, die het met de eerstgenoemde eens waar. 
4 uur wandelden te zaamen naar Het Swijnshoofd, alwaar de verkooping 
waar, bij slot bleek deselve groote 3200 gulden hadden opgebragt. Groote ver
wondering van mijn vrienden, waarover zeer verheugd waren. Wandelden 
naar mijn logement. Dronken een glaasje. Half seven kwam de waagen van 
mijn vrienden voor de deur. Reeden over Delfshaven, Overschie op Schie
dam. Is een aangename plaats van wandelweegen, een fraije plantagie. De 
meenigte brandereijen maaken het ongenaam, niet teegenstaande dezelve 
groot vertier bij brenge, zoo van de scheepvaart als andersins. Ons is verhaald 
dat er weekelijks ongeveer 500 last rogge werd verstookt, 't Merkwaardigst 
hebbende gezien, wandelden naar ons herberg. Dronken een fles wijn, lieten 
onze paarden inspanne, reeden op Vlaardingen. Daar 10 uur quamen in 't 
logement. Vonden 't onaangenaam, door reeden de castelein en vrouw in 
onmin leefden. 12 uur naar bed. De legging daar te booven harde wind en ree
gen. 
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[vrijdag 26 juni] 
Stonden vroeg op. Wandelden de plaats door. Die fraai vonden. Onder 't drin
ken van een kop coffi bemerkten de tweedragt sproot [daaruit:] de man sterk 
prinsgezind, de vrouw even sterk de andere parti waar toegedaan. 

Van Vlaardingen op Maasluis, een net plaatsje. Dronken een borrel in 
Moriaan. Wandelden naar 't veer, wierden overset, reeden met een digte 
waagen tot het ander veer. Schoon land, heerlijke vrugten: tarw, garst, arten, 
boonen etc. Voeren toen weeder over de Maas naar Den Briel onder het faveur 
van een dikke regen. Een moeije plaats. Vonden 't in ons herberg onaange
naam door reeden die castelein zoo sterk teegen patriotten uitviel. Van hier 
met een oopen waagen op Heivoet. Aan reiweg de vrugten en 't land heerlijk. 
Hier werd ook vri veel meekrab bouwd. Heivoet een klein plaatsje maar heb
ben ons uitmuntend dijverteerd door reeden ons adresseerden aan de ekupa-
giemeester de heer Asmus die ons eerst [toonde] zijn huis als 't magazijn, daar 
de swaare touwen laagen etc. Toen 't dok, alwaar 40 oorlogschepen en kotters 
in laagen. Wandelden 't zelve rond. Dien heer liet ons alles bezien: smeederei-
jen, ja met een woord wat tot uitrusting van een schip behoort. Ballast, canon, 
alles leit nettjes op zijn plaats. Tot elke schip masten, stingen, raas, bloks, 
staande en lopend wand, zoodat als hij order krijgt om een of meer scheepen 
klaar maaken, zoo spoedig als ergens kan doen. Om alles nauwkeurig na te 
gaan waar ons tijd veel te kort, egter wandelden met de uiterste vergenoeging 
met onze vriend naar ons logement, alwaar met elkander aaten en een glaas
je dronken. Toen lieten onze paarden inspanne. 

Kwaamen half seven te Maasluis. Dronken een flesje rood. Intuschen 
wierd ons rijtuig klaar gemaakt. Reden 's avonds op Delft, alwaar ons voer
man afdankten. Logeerden bij Middendorp. Rusten 's nagts wel. 

[zaterdag 27 juni] 
Resolveerden onder 't morgenontbijt naar den Haag te vaaren. Daar koomen-
de namen een gids, die ons de voornaamste gebouwen aanwees als ook van 
de ambassadeurs. Bij het Oude Hof komende wierden daar ook ingeleid. Daar 
een ongemeen fraai oorlogschip waar te zien. Meer fraaiheden die mij zijn 
doorgaan. Ook in de kaamers daar haar Hoogmogende vergaderden, de 
Staaten Generaal etc. etc. Twaalf uur scheiden van elkander. Zeer vergenoegd. 
Mijn 2 vrienden met de postwaagen op Amsterdam, ik met de jaagschuit op 
Delft. At 's middags in ons logement. Dronk een kopje tee bij een vriend 's 
avonds in Rotterdam, alwaar om de avaires niet voor de 4 julij kon vertrekke. 
Had van Rotterdam tot mijn geselschap onze vriend Asmus zoontje en de 
meid. Die zijn vrouw uit Friesland zouw haale. Voeren 4 uur van Rotterdam, 's 
avonds in Leijen. 
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[zondag 28 juni] 
In de 9 uur schuit op Haarlem. Aaten middags bij de Amsterdammer poort. 
Met de 4 [uur] schuit op Amsterdam. De Haarlemmerdijk langs wandelende, 
wierd inroepen van mijn vriend Van Kalker85. Daar een kopje tee dronk en een 
glaasje. Toen naar mijn logement in de Buitebrouwerstraat. 

Van daar naar W. Visser, die vris en gezond waar. Zijn vrouw waar naar 
Friesland. 

[maandag 29 juni] 
Naar mijnheer Pietersse. Die met zijn vrouw, kinders en suster in een goede 
welstand aantrof, waarover wedersijds verheugd waren. Had net een vieren-
deels jaar op reis geweest. Bitterhof occasie hebbende om een commesaal, die 
hem tot maaij 1790 vast bepaalde, ging een ander kamer huuren. Op 't Cam-
perhooft, bij T. Corbag, een klein, tog net meubeleerd kamertje, dat een fraaij 
gezigt op de kaag en over 't IJ had. Corbag zijn suster waar in Purmerend 
getrouwd aan de luiterse predikant. Daar het jubel zouw gevierd werde van die 
gemeente den 24 augusti. Wierd zeer vriendelijk uitgenood van Adam Lugtig, 
removeerde burgemeester, die eenige tijd bij ons waar geweest in Groningen. 

Vrijdag 21 augusti [1789] 
Voer met 8 uur schuit op Buiksloot. Toen met de jaagschuit op Purmerend, 
alwaar mijn vriendelijke hospes [Lugtig] op de wal stond mij op te wagten. 
Wandelden naar zijn huis. Wierd niet minder vriendelijk van zijn vrouw ont-
fangen en lekker trakteerd. Rookten 's avonds een pijp bij de heer Blauw. Tuis-
komende rookten een pijp. Toen naar bed, daar zagt in viel. 

Saterdag 22 augusti 
Had docter Minger86 de beleeftheit ook een removeerde burgemeester zijn paar
den voor de waagen te late spanne, waar wij met ons vieren op traden. Docter en 
zoon, Lugtig en ik reeden de Beemster door. Overheerlijke weilanden. Schermer. 
Dronken een borrel, gaven onze paarden water. Van daar op Al[k]maar. Wandel
den de stad door, een net stadje. Rookte een pijp bij de heer Lubbe. 

Aldaar mijn neef Yme bij woont om de tabaksnegotie te leeren. Die mij alle 
vriendschap aan booden. De heeren om mij de reis hadden aanvaard. 
Bedankte en wandelde naar ons logement. Middags een schone maaltijd had
den. Reeden 5 uur uit Alkmaar op Schermerhorn. Daar een kopje tee dron
ken. 7 uur kwam uit het zuidoosten een donderlugt op. Meer geselschap bij 

85 Mattheus van Calcar (1740-?), koopman te Amsterdam. Hij trouwde in 1773 met 
Elsje Fockes Bakker (1733-1800) uit Appingedam. Of: Hendrik van Calcar, die regel
matig verbleef in een logement op de Haarlemmerdijk. 86 Vermoedelijk was een zoon 
van deze Menger: Jacques Tonning Menger (geb. 1766), die van 1788 tot 1791 te St. 
Omer verbleef. 
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ons zijnde, resolveerden af te wagten. Kogten een vies wijn. De donder kwam 
niet swaar aan, maar blixemde sterk. En 't reegende en donker. Hielden ons 
tot half elf op, toen wierd 't mooi weer. De maan kwam op. Reeden met plai-
sier. Ongeveer 12 uur in Purmerend. 

Zondag 23 [augustus] 
Vierden de Luitersen 't Jubel. Dijverse menschen waaren van andere plaatsen. 
Veel volk 't zaamenkomende en een klein kerkje. Konden veele geen plaats 
krijge. Wij zaaten in een kamertje agter de preekstoel, waarom niet veel kon
den hoore. Egter wierden getuigd domineeVolkers een gepaste leereden heeft 
gedaan. Na den eeten reeden met broeder Menger door de Purmer. Daar wel 
goede landen in zijn, maar kan op verre na niet tegen de Beemster evenare. 
Tuiskomende dronken een kopje tee in 't tuinhuis van onze vriend Menger, in 
lapiza glaasje. Dagte maandag te vertrekken, maar mijn vriendelijke hospis 
en hospita [zeiden] ik moest eerst morgen de weekmarkt bezien. Daar komt 
niet alleen veel kaas te markt, maar ook vette kalvers, schaapen etc. Dat grote 
vertiering op die dag maakt. 

Woensdag [26 augustus] 
Reeden met mijn hospes, vrouw en dogters, Looman, vrouw en dogter naar 
Munnikdammer kermis. Daar veel kramen stonden. Ook veel menschen 
waaren. 

Aaten 's middags bij de removeerde broeder Oostzaam. Dijverteerden ons 
dien dag uitmuntend. 

Donderdag 2 7 dytto 
Wierden versogt te Wurmerveer bij Pieter Tronke, alwaar met de waagen van 
Looman heen. Broeder Loman en vrouw en ik. Dien heer trakteerde ons 's 
middags op een schoone soot baars. Dijverteerden ons wel. 

Wierd tot de 2 september ophouden bij mijne vriendelijke hospes en hos
pita. Quam 12 uur in Amsterdam, waar weeder vriendelijk van mijn goede 
vrienden wierd ontfangen. 

In october kreeg een bezoek van mijn broeder [Pieter Ymes], mijn suster 
Rijkje en Jouwerke87. De beide susters had zederd mijn vertrek uit Friesland 
[niet gezien], waarom dat eerste gezigt weedersijds vri sterke aandoening gaf, 
maar ook groote verheuging. Zijn hier groote 8 daagen geweest. Dijverteerden 
ons wel. 't Scheiden viel vri hard. De morgens opstaande waar weeder alleen. 

87 Rijkjen Ymes Tichelaar (1733-1798), gedoopt (doopsgezind) in 1759 te Makkum, was 
gehuwd met dr. Daniel Tiboel (1725-1792), advocaat voor het Hof van Friesland. Het 
echtpaar woonde te Workum. Haar zuster Jouwerke Ymes Tichelaar (overl. te Makkum 
1795), gedoopt (doopsgezind) in 1762, bleef ongehuwd en woonde jarenlang samen 
met haar broer Jan Ymes. 
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Dat mij de eerste dag [of] twee vri neerslagtig maakte, te meer suster Touwer-
ke en ik altijd bij elkander zijn in huis geweest. Niet alleen, maar 17 jaar te 
zamen hadden huishouden, en nieuw [= nu] beide alleen moete leeve. Daar
na kreeg bezoek van mijn neeven Yme en Jelmer, waar mij weeder eenige 
daagen dijverteerde. Dat scheiden waar minder aandoenlijk. Bleef toen tot 
voorjaar zonder van de familie te zien. Dijverteerde mij weeder met mijn 
Amsterdammer vrienden. Dingsdagsmiddags at met de beide neeven Huide
kopers88 bij mijnheer en juffrouw De Klerk. Veel maaien bij mijn [vriend?] Pie-
tersse aan huis. Moet ook niet vergeete de vriendschap die mij bij continuatie 
werd gedaan van mijn vriend W. Visser en vrouw. 

88 De Harlinger broers Folkert Huidekoper (1764-1792) en Gerlof Huidekoper (1772-
1793), zonen van Pieter Huidekoper en Meyke Schellingwou. In Amsterdam woonde 
ook nog hun 'oom' Jan Huidekoper (1766-1835), (later) raadslid aldaar. Deze trouwde 
met Geertrui Stinstra, wier moeder weer een De Clercq was. 



Archeologische kroniek van Fryslân 
over 2001 en 2002 

GILLES DE LANGEN EN FROUKJE VEENMAN (RED.) 

In deze kroniek wordt kort verslag gedaan van de opgravingen, verkenningen, 
waarnemingen en bijzondere vondsten die gedaan zijn in de jaren 2001 en 
2002. Ook worden verslagen opgenomen van onderzoek aan oudere vond
sten en waarnemingen, mits dit onderzoek in 2001 en 2002 is verricht en geen 
onderdeel vormt van een breder langlopend project. Onderstaande bijdragen 
zijn gerangschikt per gemeente en per jaar. Onze dank gaat uit naar de 
auteurs ervan. Hun namen staan steeds bij de afzonderlijke titels vermeld. 

Famke: anders dan verwacht1 

Gilles de Langen 
In voorgaande kronieken is meerdere malen bericht over de ontwikkeling van 
de digitale Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (kortweg FAMKE). 
In deze verslagjaren heeft de FAMKE een stormachtige ontwikkeling doorge
maakt en is zij zowel naar aard als van uiterlijk spectaculair veranderd. In 
deze bijdrage ga ik nader in op de vernieuwende opzet van de FAMKE. 

De belangrijkste verandering is de ontwikkeling van verwachtings- naar 
advieskaart. De bezoeker van de FAMKE, die inmiddels op het internet te 
raadplegen is, komt niet meer binnen op één van beide verwachtingskaarten 
(waarover hieronder meer), maar op één van beide archeologische advies-
kaarten. Deze omslag was nodig, omdat de afgelopen tijd gebleken is, dat niet 
alleen archeologische verwachtingen belangrijk zijn, maar dat ook de toe
stand waarin de bodem op dit moment verkeert, moet worden meegewogen 
bij het adviseren over eventueel nader onderzoek of de noodzaak tot bescher
ming. Ook de huidige stand van kennis speelt een rol bij het advies. Wanneer 
de FAMKE voltooid is, zullen de advieskaarten van een dergelijk niveau zijn 
dat de adviezen niet alleen gestoeld zijn op de verwachte kwantiteit aan 
archeologische sporen, maar ook op de verwachte kwaliteit daarvan alsmede 
het niveau van onze kennis. 

De archeologische kaart opgesplitst 
De eerste belangrijke verandering is de splitsing van de FAMKE in twee perio-
dekaarten. Op de eerste kaart doen we uitspraken over de archeologische res
ten uit de periode Steentijd tot Vroege Bronstijd. Deze resten bevinden zich in 
hoofdzaak in de zandondergrond die deels aan de oppervlakte, deels onder 
veen- en kleilagen verborgen ligt. De tweede verwachtingskaart heeft betrek
king op de latere bewonin'g in Fryslân, die aanvankelijk hoofdzakelijk op ter-
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pen in de kwelders te vinden was, maar later in toenemende mate ook op het 
veen en in de zandstreken. 

De splitsing is eigenlijk een logisch gevolg van de eisen die onder de nieu
we Monumentenwet aan de archeologische kaarten zullen worden gesteld en 
die vaak nu reeds worden gesteld als gevolg van het huidige interimbeleid. 
Belangrijk uitgangspunt is dat niet alleen bekende en reeds gewaardeerde 
archeologische terreinen meetellen bij het toetsen van geplande ingrepen in 
de bodem, maar ook de sporen die binnen voorgenomen plangebied worden 
verwacht. Een betrouwbare verwachtingskaart is dus belangrijk. Tot de komst 
van de FAMKE hanteerde de ROB een verwachtingskaart die uit één enkele 
laag bestond en gebaseerd was op de bodemkaart. Hoewel de bodemkaart 
inderdaad veel inzicht geeft in bodemsoorten en (grond)water, heeft deze 

#J»mrjr t . • . • 
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I. Het landschap uit de Steentijd tussen Marvum, Holwerd en Rmsumageest. Het betreft een zandgebied dat 

is afgedekt door veen en kleilagen. Alleen bij Rinsumageest ligt het aan het zand aan het oppervlak. 

Hoe donkerder de tint, hoe dieper het zand. Ter oriëntatie zijn de huidige dorpen aangeduid. 

Kaart: Saartje de Bruijn, provincie Fryslân 



HEOIOGISCHE KRONIEK VAN FRYSLAN 2001 EN 2002 2^9 

kaart alleen betrekking op de bovenste laag van het bodemarchief. Daar waar 
die bovenste laag een ouder en eveneens door de mens bewoond geweest 
landschap afdekt, zoals bijvoorbeeld in de Nederlandse kustprovincies het 
geval is, kan een dergelijke verwachtingskaart per definitie niet het gehele 
verhaal vertellen. Daarom is in deze gebieden en dus ook in Fryslân, waar de 
klei- en veenlagen het oude pleistocene landschap afdekken, een aanvulling 
hard nodig. 

Afbeelding 1 toont een eerste blik op dat afgedekte, onderliggende land
schap. Tussen Marrum, Holwerd en Rinsumageest zijn de hoofdlijnen van 
Fryslân in de Steentijd in kaart gebracht: een zandgebied dat doorsneden 
wordt door beek- en smeltwaterdalen. Met behulp van nauwkeurige hoogte
metingen en een ruim aantal boringen zijn we in staat zelfs afzonderlijke 
duinformaties aan het licht te brengen, zoals onlangs door RAAP in de 
gemeente Sneek is gedemonstreerd. 

Bij de vervaardiging van de FAMKE bleek al snel dat het ondoenlijk is om 
een verwachting te bepalen die betrekking heeft op zowel de bewoning van 
het kleilandschap als die van het onderliggende zandlandschap. Want welke 
verwachting gaat er gelden wanneer bijvoorbeeld aan het maaiveld sprake is 
van een lage verwachting voor de Middeleeuwen en op twee meter diepte aan 
een daar aanwezige dekzandkop een hoge verwachting voor de Steentijd 
moet worden toegekend? 

Deze laatste vraag is relevant, omdat zoals gezegd de verwachting bepa
lend is voor het advies. Ook is kennis van de diepteligging van het bodemar
chief belangrijk, bijvoorbeeld omdat de diepte van de voorgestelde ingreep 
bij het archeologische advies een rol kan spelen. Wanneer de ingreep slechts 
van invloed is op het bovenste deel van de bodem en niet een dieper gelegen 
zandkop raakt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het aanleggen van een par
keerplaats, zou de ingreep zonder problemen doorgang kunnen vinden, wel
licht zelfs zonder dat nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is, tenmin
ste wanneer aan maaiveld sprake is van een lage verwachting. 

Een kaart die is toegespitst op dat onderliggende landschap is dus bijzon
der praktisch. Er is nog een reden om periodekaarten te hanteren. Het effect 
dat een ingreep heeft op het bodemarchief is namelijk eveneens afhankelijk 
van de aard en ouderdom van de archeologische resten. Zo is een terp wel 
gevoelig voor uitdroging, maar een vuursteenvindplaats op een droge zand
kop daarintegen nauwelijks. Ook de manier waarop deze twee soorten vind
plaatsen moeten worden opgespoord en gewaardeerd is niet hetzelfde. 

Voortdurende verfijning 
De splitsing in twee kaarten heeft nog een ander voordeel: ze zijn afzonderlijk 
aan te passen. Aanpassingen zijn nog nodig omdat de kaarten eigenlijk nooit 
afzijn. Voor de periodekaart Midden Bronstijd - Middeleeuwen geldt bijvoor
beeld dat we van sommige terreinen nog weinig weten. Dat geldt bijvoor-
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beeld voor de ligging van overslibde terpen uit de Late Ijzertijd, voor middel
eeuwse ontginningsnederzettingen in het veen, voor nederzettingen die 
onder verschuivende kwelderwallen zijn verdwenen of voor middeleeuwse 
boerderijplaatsen buiten de oude dorpsterpen. Vooral dáár, waar het land
schap uit de Late Ijzertijd door middeleeuwse kleilagen is afgedekt, is sprake 
van nog nader te bepalen verwachtingen onder huidig maaiveld. 

De verwachtingskaart voor de periode Steentijd - Vroege Bronstijd kent 
ook nog enkele problemen. De indruk bestaat dat de bodemkaart, althans 
voor de zandgronden die aan de oppervlakte liggen, een goed uitgangspunt 
vormt bij het bepalen van de verwachtingen aangaande de archeologie van 
de Steentijd. Daar waar de zandgronden zijn afgedekt door veen- en kleila
gen, is aanvullende informatie nodig, maar de benadering is dezelfde: aan 
podzolbodems - die verband houden met een goede afwatering - kan de 
hoogste verwachting worden toegekend. Enkele jaren geleden hebben we 
echter al vast moeten stellen dat de bodemkaart en de globale kaarten van de 
afgedekte zandgronden een belangrijk aanvulling behoeven. De kleine zand-
koppen, waarop de steentijdmens graag vertoefde, staan veelal niet op voor
noemde kaarten. Tijdens recent veldwerk is dan ook veel aandacht besteed 
aan het opsporen van juist deze opduikingen. Daarvan is niet of niet alleen de 
absolute hoogteligging, maar vooral de relatieve hoogteligging van belang. 
Om een voorbeeld te geven: een kleine zandkop langs een stroomdal zal bij 
de jacht een strategische ligging hebben gehad en kan door jagers vaker zijn 
bezocht dan een hogere rug, waar het zicht beperkter was of waar door de 
afwezigheid van open water minder wild te jagen viel. 

Daarnaast geldt ook voor periode Steentijd - Vroege Bronstijd, dat er land
schappelijke veranderingen zijn opgetreden: steeds meer zandkoppen wer
den door de stijging van de waterspiegel en later door de overgroeiing door 
veen voor de mens onaantrekkelijk: het bewoonbare landschap werd steeds 
kleiner. Het is nog een hele klus om deze ontwikkelingen in specifieke ver
wachtingswaarden te verwerken. Maar dit is nog niet alles: de verspreiding 
van podzolbodems lijkt met name voor vindplaatsen uit de Midden Steentijd 
relevant. Voor vindplaatsen uit de Oude Steentijd moeten we andere voor
spellingsmethoden ontwikkelen. De kampementen van de rendierjagers van 
de Hamburgcultuur bijvoorbeeld vinden we ook onder latere stuifduinen, 
dus niet alleen in de podzol, maar ook op grotere diepte. De verspreiding van 
deze vindplaatsen heeft dus geen één op één relatie met het huidige dekzand-
relief en/of de huidige hydologische situatie. Misschien zijn ze helemaal niet 
goed te voorspellen en zullen ze, ook al omdat ze relatief zeldzaam zijn, toe-
valsvondsten blijven. 

Resten van boerennederzettingen uit de Jongere Steentijd vragen ook zo 
hun eigen benadering, bijvoorbeeld omdat in hun geval veel informatie 
schuilt in de vorm en verspreiding van ingravingen als paal- en afvalkuilen. Ze 
moeten waarschijnlijk ook op een andere manier worden opgezocht: niet met 
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de boor, maar met de graafmachine, waarmee de bouwvoor kan worden ver
wijderd en de bodem echt leesbaar kan worden gemaakt. Gezien zeer recente 
ervaringen geldt dit mogelijk ook voor de sporen van jagers en verzamelaars, 
maar zoveel is wel duidelijk: in geval van boerennederzettingen kan booron-
derzoek maar het best gericht blijven op de verstoringsgraad, om dan bij een 
intacte bodem over te gaan in genoemd karterend proefsleuvenonderzoek. 
Wel is te hopen dat dergelijk onderzoek in de toekomst goedkoper wordt. 

Kwaliteit van het bodemarchief 
De FAMKE is, zoals boven reeds gemeld, niet alleen gebaseerd op verwachtin
gen, maar ook op verstoringscijfers. Op basis van het tot nu toe uitgevoerde 
veldwerk vermoeden wij dat een groot percentage van het bodemarchief op 
de hooggelegen zandruggen verloren gegaan is. Mogen wij dan op theoreti
sche gronden een hoge verwachting hebben van de kwantiteit aan archeolo
gische sporen, de realiteit maakt dat wij over de kwaliteit niet optimitisch 
kunnen zijn. Anderzijds verwachten we in gebieden waar zandgronden nog 
door veen- en/of kleilagen afgedekt zijn, op grote schaal beschouwd, minder 
vindplaatsen aan te treffen. Met andere woorden: de verwachting is er laag. 
Maar als we er een nederzetting aantreffen, dan is deze veelal in zeer goede 
staat. 

2. Hoge kwantitatieve archeologische verwachtingen (donkere tint) bij Buitenpost en Augustinusga. 

Kaart: Saartje de Bruijn, provincie Fryslân 
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3. Hoge kwalitatieve archeologische verwachtingen (donkere tint) bij Buitenpost en Augustinusga. 

Kaart: Saartje de Bruijn, provincie Fryslân 

Dit stelt ons voor problemen, omdat de nieuwe Monumentenwet ons vraagt 
om beleid af te stemmen op de theoretische of kwantitatieve verwachtingen; 
volgens het principe hoe hoger de verwachting, des te ingrijpender archeologi
sche maatregelen. Helaas betekent dit voor de niet-afgedekte Friese zandgron
den dat veel moeite en geld op een verkeerde manier zal worden besteed: we 
zullen daar nog maar weinig van het bodemarchief kunnen redden, de archeo
logische maatregelen zullen er voor de buitenwacht onbegrijpelijk worden, 
waardoor het maatschappelijk draagvlak zal versmallen en dat terwijl er gave 
vindplaatsen in gebieden met een lage verwachting verloren gaan. Om dit te 
voorkomen, zal de FAMKE dus zo gecorrigeerd moeten worden dat de bescher
ming dáár wordt gerealiseerd, waar nog vindplaatsen het beschermen waard 
zijn, ook al is dit in een gebied met een lage of middelmatige kwantitatieve ver
wachting. De eerste manier om dit te bereiken, bestaat uit het maken van een 
zogeheten kwalitatieve verwachtingskaart. 

Ter illustratie toon ik hier twee kaartuitsneden uit de kaarten voor Achtkar-
spelen: de ene uitsnede is uit de kwantitatieve verwachtingenkaart (afbeelding 2), 
de andere uit de kwalitatieve (afbeelding 3). De donkere delen geven op beide 
kaarten de hoogste verwachtingen weer. Het is illustratief voor het gesignaleerde 
probleem dat de kaarten eikaars tegendeel zijn: hoe hoger de verwachte kwanti
teit hoe lager de verwachte kwaliteit en andersom. 
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Kader voor advisering en onderzoek 
Om de beleidsmedewerkers van de verschillende overheden en de diverse 
planontwikkelaars houvast te geven, streven we ernaar om ondanks alle nog 
resterende vraagtekens en onzekerheden toch een gedetailleerd en toege
spitst advies te geven. We doen dit op grond van zowel de kwantitatieve als de 
kwalitatieve verwachting. Dit uiteindelijke beleidsadvies wordt op een aparte 
advieskaart gepresenteerd, opdat de gebruiker, veelal geen archeoloog, zich 
niet hoeft te verdiepen in allerlei vakinhoudelijke overwegingen. 

Van grote delen van Fryslân is het advies nu nog zeer algemeen omdat 
nader onderzoek nog nodig of reeds gaande is. Eigenlijk ontbreekt in die 
gevallen het advies waarmee een gebruiker van de kaart onmiddellijk verder 
kan en moet deze zich nog tot de provincie wenden voor nadere informatie. 
In andere gebieden, waarvan onze kennis op dit ogenblik toereikend is, is het 
kaartbeeld volledig ingevuld met adviezen. Daar wordt ook vaker geadviseerd 
géén nader onderzoek uit te laten voeren. Daar worden, met andere woorden, 
op voorhand gebieden 'vrijgegeven'. Natuurlijk streven we er naar geheel 
Fryslân gedetailleerd van één van de volgende praktisch adviezen te voorzien: 
1. geen nader onderzoek nodig; 2. quickscan (om te controleren of de bodem 
wel intact is en onze verwachting nog wel gerechtvaardigd); 3. onderzoek 
afhankelijk van ingreep; 4. standaard karterend onderzoek en 5. streven naar 
behoud. Maar omdat voor heel Fryslân te bereiken hebben we nog een lange 
weg te gaan. We volgen dat traject bij voorkeur samen met anderen. Gelukkig 
hebben we niet alleen in de ROB, maar ook in een groeiend aantal Friese 
gemeenten een goede partner gevonden. 

De hier geschetste ontwikkeling laat zien hoe de FAMKE van een gespe
cialiseerde archeologische kaart in een praktische advieskaart veranderd is. 
Dit wil niet zeggen dat daarmee de FAMKE voor de archeologische wereld 
niet langer interessant is. Juist de onderliggende kaarten bieden een steeds 
grotere schat aan informatie. Doordat de kaarten steeds worden bijgewerkt, 
biedt de FAMKE een aktueel overzicht. Dit overzicht is zal steeds meer omvat
ten, omdat nieuwe onderzoeksresultaten in de FAMKE worden verwerkt. 
Soms worden deze volledig opgenomen, soms alleen in de vorm van een ver
wijzing naar de papieren rapportage. Deze rapporten lopen dus minder dan 
vroeger het gevaar onzichtbaar te blijven of onvindbaar te raken. Bij de voor
bereiding van nieuw veldwerk kan men gemakkelijker dan voorheen over 
oudere onderzoeksresulaten beschikken. Hiermee wordt tevens het gevaar 
dat er dubbel werk wordt verricht geringer. Ook wetenschappers beschikken 
straks dankzij de FAMKE over een goed referentiekader bij elke nieuwe 
vondst. Overigens moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat niet álle gege
vens voor een ieder toegankelijk zijn. Vondstmeldingen worden bijvoorbeeld 
nog steeds vertrouwelijk behandeld, dit ter bescherming van nieuwe vind
plaatsen. Ondanks deze kleine beperking ontwikkelt de FAMKE zich in de 
geest van de nieuwe wet, die zoveel belang hecht aan de bescherming van 
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archeologische gegevens in èn buiten de bodem. Het archeologische archief 
bestaat daarmee binnenkort niet alleen uit goed in kaart gebrachte bodemla-
gen en uit vondsten in een gespecialiseerd centraal archeologisch depot, 
maar ook uit de kennis die gedragen wordt door het in deze bijdrage beschre
ven medium: de digitale geodatabank die FAMKE heet. 

Het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis (Gr.) 
Ernst Taayke 
Er is een nieuwe archeologische Monumentenwet op komst die al geruime 
tijd lange slagschaduwen vooruit werpt. Archeologisch onderzoek wordt - en 
is het hier en daar ook al - een geïntegreerd onderdeel van alle plannenmake
rij waarbij de bodem dreigt te worden verstoord, zoals bij wegenaanleg en 
nieuwbouw. Meer grondverzet betekent meer onderzoek en, normaal gespro
ken, meer vondsten. In het wetsvoorstel is mede daarom een uitgesproken rol 
uitgeschreven voor de depots, het eindstation van alle verzamelde scherven 
en botten. Uitzonderingen daargelaten wordt het depotbeheer in handen 
gelegd van de provincies. Bovendien verlangt de nieuwe wet dat de depots 
toegankelijk zijn voor het grote publiek. Zo'n grijze loods heet dus straks def
tig 'informatiecentrum'. 

De ontwikkeling van het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis, 
het centrale depot van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, moet 
tegen deze achtergrond worden bekeken. Het depot is landelijk, bijna idyl
lisch gelegen tegenover het middeleeuwse kerkje van Nuis en de Coenders-
borg, het ligt vlakbij de A7 en biedt ruime parkeergelegenheid, maar daarmee 
wordt nog niet aan alle voorwaarden van bereikbaarheid voldaan. Twee lood
sen vol scherven en schedels gaan pas 'leven' - als die beeldspraak is toege
staan - op het ogenblik dat de bijbehorende informatie publiekelijk leverbaar is. 

In de eerste jaren na de opening in 1997, door staatsecretaris Nuis, is er in 
het depot louter sprake geweest van opslag, niet van beheer, maar met de 
nadering van de nieuwe Monumentenwet gaat dat veranderen. Er is een drie
jarig project opgezet, 'Nuis in de benen' geheten, waarvan de belangrijkste 
doelstellingen luiden: (1) het verantwoord opslaan en beheren van archeolo
gisch erfgoed en (2) het ontsluiten van het depot ten behoeve van derden. 
Voor het project is door het Rijk een som gelds ter beschikking gesteld ter aan
vulling van de provinciale middelen. Sinds augustus 2002 is er op projectbasis 
een archeoloog-beheerder in dienst om de doelen te helpen verwezenlijken. 

Wat de opslag zelf betreft vormen een efficiënte opslag en optimalisering 
van de bewaaromstandigheden twee belangrijke taken. Het depot behoort op 
deze en andere punten in zo kort mogelijke tijd te voldoen aan door de rijks
overheid geformuleerde eisen. Omdat hout en beendermateriaal andere kli
maatcondities vragen dan bijvoorbeeld ijzer of papier (vondstgegevens), zul
len er geklimatiseerde ruimtes nodig zijn. Bovendien moeten alle vondsten 
gemakkelijk terug te vinden zijn. 



ARCHEOLOGISCHE KRONIEK VAN FRYSLAN 2001 EN 2002 275 

De publieke ontsluiting volgt twee sporen. Enerzijds worden vondstgegevens 
en afbeeldingen van voorwerpen gedigitaliseerd en gepresenteerd op inter
net. Vermoedelijk wordt daarbij aansluiting gezocht bij bijvoorbeeld Tresoar 
en andere digitale uitventers van cultureel erfgoed. Daarnaast kan straks 
iedereen terecht in het depot zelf, om eigen vondsten te laten determineren, 
om materiaal te komen bekijken of om zich te verdiepen in archeologische 
lectuur. 

ACHTKARSPELEN 2002 

Een veenterp bij Lutjepost 
Klaas Henstra 
Kornelis Poortinga uit Kollum meldde bij schrijver dezes de vondst van een 
mogelijke veenterp bij Lutjepost. De vondst werd gedaan nabij een dorpsuit
breiding waarbij een sloot werd verbreed. De ondergrond bestaat ter plaatse 
uit veen dat overslibd is met een laag klei. De archeologische vondsten 
bevonden zich in deze sublaag net boven het veen. De belangrijkste vondst 
was een kogelpot met tuit (hoogte 17,5 cm). Het gaat hier om een imitatie van 
een zogenaamde Pingsdorftuitpot. Voorts werden er scherven gevonden van 
een zeer grote kogelpot, bakpannen, een tuit van een tuitpot en circa dertig 
rand- en wandfragmenten (enkele met voedselresten) van diverse potten en 
potjes. Het materiaal dateert uit de twaalfde/dertiende eeuw. 

BOLSWARD 2002 

Een prehistorische fibula uit Bolsward 
Johan Koning en Jan Zijlstra 
In november 2002 onderzocht August Niemarkt in de stadsuitbreiding van 
Bolsward met de metaaldetector een juist gegraven wegcunet. Op 80 cm 
onder het maaiveld vond hij een in een klomp blauwe klei verborgen voor
werp. Het was regenachtig weer en het voorwerp werd pas thuis van de klei 
ontdaan. Er kwam een op een grote fibula gelijkend voorwerp te voorschijn 
(afbeelding 4). Niemarkt nam contact op met Jan Zijlstra die hem vertelde dat 

4. De prehistorische fibula uit Bolsward. 

Foto: Johan Koning, Leeuwarden 
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het inderdaad om een fibula ging en wel om een vroeg type, te weten een bij
zondere La Tène fibula. Nu was de nieuwsgierigheid gewekt en Niemarkt ging 
de volgende dag, het was toen droger, opnieuw bij het wegcunet kijken. 
Helaas waren de cunetten toen al volgestort. Het zoeken in de hopen aarde 
die er uit gekomen waren, leverde geen voorwerpen meer op. 

De kennis inzake prehistorische fibulae uit Nederland is zeer onvolledig. 
Alleen al daarom is elke vondstmelding van belang. De fibula uit Bolsward is 
een zwaar uitgevoerd exemplaar (lengte 80 mm) met een getorste beugel en 
een omgebogen of omhooggebogen voet of uiteinde dat op de beugel is 
bevestigd. Deze voet is versierd met vier knoppen van verschillende grootte 
en lijkt op een gecompliceerde balluster. De zware makelij zou er op kunnen 
wijzen dat de fibula is gegoten. Het stuk is niet compleet; de spiraalveer/naald 
ontbreekt. Het is echter voor Friesland (en Nederland) een zeldzaam exem
plaar. De getorste beugel, het knoppenensemble en de zware (deels gegoten?) 
uitvoering kenmerken het als een relatief rijke fibula. De datering van deze 
Kelto-Germaanse speld is enigszins moeilijk. Bij de oudste types, die meestal 
niet gegoten en eenvoudig zijn, is het omgebogen uiteinde nog niet aan de 
beugel bevestigd. Het door Niemarkt gevonden exemplaar vertegenwoordigt 
een later stadium van ontwikkeling. Het zou uit de midden La Tène tijd kun
nen dateren, maar vormtradities waren taai en veel modellen bleven nog tot 
in de Romeinse tijd in zwang mede doordat Keltische modes door de Germa
nen werden overgenomen. Voorlopig is de Bolswarder fibula te dateren tus
sen circa 200 en 50 voor Chr., dus niet in de Romeinse tijd. Hierop wijzen de 
allure van de fibula, het feit dat in en rond Bolsward de oudste terpen voorko
men (vanaf ca. 600 v. Chr.) en het gegeven dat het stuk op zichzelf staat en van 
(de) latere types meestal toch wel (enkele) parallellen bekend zijn. 

DANTUMADEEL 2002 

Een gouden bracteaat uit De Valom 
Klaas R. Henstra 
Nabij De Valom vond Gerrit van Koningsveld op 9 maart 2002 een gouden 
bracteaat (afbeelding 5). Deze eenzijdig geslagen voorwerpen dienen te wor
den geduid als religieuze amuletten, waarvan er tot nog toe in Fryslân negen 
zijn gevonden: te Achlum (6), Ferwerd (1), Hitzum (1) en Dokkum (1). Het 
exemplaar van De Valom is de eerste bracteaat die buiten het terpengebied 
gevonden is. We mogen veronderstellen dat ook deze vondst van een terp 
afkomstig is en met terpmodder (1840-1945) in onze contreien verzeild is 
geraakt. 

Op de bracteaat uit De Valom (inventarisnummer: ST02-III-26) staat de 
afbeelding van een paard met drie benen en een tulpvormige mond en een 
deel van een ruiter uit wiens hoofd een vogelkop verschijnt. Het voorwerp 
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MIMI lllllllll lllllllll III 

b 1 5. De gouden bracteaat uit De Valom. 

Foto: Margreet Eversen, Burgum 

heeft een diameter van 3,15 cm en een gewicht van 2,919 gram. De bracteaat 
is beschadigd; het oog ontbreekt en in het midden bevindt zich een gaatje. De 
vraag is of deze schadigingen recent veroorzaakt zijn of dat het voorwerp al 
oudtijds vernield geraakt is. 

De melding van de bracteaat veroorzaakte in de archeologische wereld 
nogal wat opwinding. Barry Ager van het Brits Museum te Londen schreef: 
'Thank you very much for the exciting news about the new bracteate find 
from De Valom. Congratulations! I am glad to hear it is now in the collection 
of the Streekmuseum'. Verder verwijst Ager naar Morten Axboe van het Deens 
Nationaal Museum in Kopenhagen, die hij dé Europese expert noemt op het 
gebied van bracteaten. 

Op 27 mei 2002 mailde Axboe: 'Thank you for your message, and congra
tulations to the bractate'. Axboe ziet ook (vgl. Horizon, jaargang 6, nr. 2, juni 
2002) een duidelijke overeenkomst met de Dokkumer bracteaat, hoewel de 
stukken zeker niet identiek zijn. Voorlopig dateert Axboe het Friese stuk in de 
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eerste helft van de zesde eeuw (500-550 AD). Wel moet het stuk nader worden 
bekeken om vast te stellen of we te maken hebben met een nieuwe variant. 
Op 7 juni schreef Axboe ons: 'De bracteate from De Valom belongs to a very 
distinctive group of the late C-bracteates (the type with a large human head 
above a more or less horse-like animal). Among the characteristics of this 
group is the very definite chip-carving relief in both the human head and the 
animal, and the tulip-like shape of the animal's head. Like both the Dokkum 
bractate and the new piece, many of them also show a bird's head protuding 
the man's forehead'. Voorbeelden van bracteaten met een vogelkop boven een 
menselijk hoofd zijn (naast Dokkum en De Valom) gevonden in Noorwegen, 
Zweden, Denemarken, Duitsland (Niedersachsen) en Engeland (Lincolnshi-
re). Soortgelijke voorbeelden (maar dan zonder vogelkop) zijn ontdekt in 
Noorwegen, Zweden en Engeland. Een tweetal koperen bracteaten zijn 
afkomstig uit een graf in Engeland (Morning Thorpe, graf 80). Deze worden 
beschouwd als lokaal vervaardigd. Alle Scandinavische en Nederlandse brac
teaten zijn gemaakt van goud. Axboe bereidt op dit moment een nieuwe uit
gave voor over gouden bracteaten, waarbij de chronologie een belangrijke rol 
zal spelen. In deze publicatie zal de bracteaat van De Valom onder catalogus
nummer IK 598 te vinden zijn. 

Axboe zond ons tevens een overdruk van een artikel met de titel 'Die 
Chronologie der Goldbrakteaten - regional und überregionaal'. Hierin zegt 
Axboe dat gouden bracteaten de laatste tijd als getuigenissen van religieuze 
voorstellingen worden gezien. Met betrekking tot de absolute dateringen van 
de Duitse onderzoeker M.B. Mackeprang (1952) vinden M.P. Malmer (1963) 
en nu ook Axboe dat deze niet houdbaar zijn. Axboe wil trachten met hulp 
van de computer een nieuw model te ontwikkelen, dat niet zozeer is gericht 
op absolute dateringen, als wel op een chronologische volgorde van de diver
se stukken. Hij wil hiertoe de A-, B- en C-bracteaten onderzoeken, waarbij hij 
met name wil kijken naar een eventuele stilistische ontwikkeling. Tevens wil 
hij onderzoek doen naar de vondstomstandigheden van elk stuk in de alge
mene chronologie van de Volksverhuizingstijd, teneinde daardoor dichter bij 
de absolute datering van bracteaten te komen. Het onderzoek kent mogelijke 
valkuilen: men gaat er vanuit dat de oudste bracteaten nog het dichtst bij 
Romeinse voorbeelden staan, maar op pagina 64 geeft Axboe aan dat iedere 
vervaardiger van bracteaten de hand kon leggen op een oudere Romeinse 
munt, teneinde deze als voorbeeld voor een nieuw stuk te gebruiken. Derge
lijke latere stukken (gebaseerd op oudere Romeinse munten) kunnen daarom 
te vroeg gedateerd worden. Hoewel Axboe dus voorlopig enige voorzichtig
heid betracht ten aanzien van absolute dateringen van bracteaten, besluit hij 
zijn artikel toch met enkele ronde getallen: 'Als Ergebnis meiner Unter-
suchungen möchte ich die Periode, in der man in Skandinavien Brakteaten 
hergestellt und verwendet hat, in runden Zahlen etwa von der Mitte des 5. 
Jahrhunderts bis zur Mitte des 6. Jahrhunderds schätzen' (pagina 71). 
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Mesolithische vondsten uit Wouterswoude 
MeindertLey 
Nabij Wouterswoude werd een mesolithische vindplaats bezocht door schrij
ver dezes en de heer J.F. Liefting. De heer Liefting, lid van het Argeologysk 
Wurkferbân van de Fryske Akademy, is begonnen met verzamelen van vuur-
stenen artefacten en deed op deze manier praktijkkennis op. Het onderzoek 
leverde een aantal artefacten op, waaronder een tweetal krabbers en kleine 
kernstenen. De kleine soms zeer fraaie kernstenen zijn kenmerkend voor het 
Mesolithicum. 

Mesolithische vondsten uit Zwaagwesteinde 
MeindertLey 
Nabij Zwaagwesteinde werd een nieuw ontdekte site uit het Mesolithicum 
onderzocht. De site ligt op een duidelijk zichtbare dekzandrug die door ploe
gen ernstig verstoord is. Er konden enkele artefacten worden geraapt in de 
vorm van een mesje, een kernsteen en enkele fraaie klingetjes. Het onderzoek 
verliep wat nerveus door de aanwezigheid van een aantal Friese paarden die 
gezien hun afmetingen ontzag inboezemden. 

Een vuurstenen bijltje te Driesum 
Evert Kramer 
Begin 2002 meldde G. Blom uit Buitenpost de vondst van een geslepen vuur
stenen bijltje (afbeelding 6). Het bijltje, dat uit het Neolithicum stamt, was al 
rond 1990 aangetroffen in een sleuf aan de Van Sytzamaweg te Driesum. Het 
bijltje is 7,4 cm lang, heeft een maximumdikte van 2.3 cm en een bijlsnede 
van 4,1 cm. 

6. Het vuurstenen bijltje uit Driesum. 

Foto: Johan van der Veer, Fries Museum 
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DONGERADEEL2001 

Holwerd 2001-2002 
Tjamme Valk 
Op een maisakker op een terp ten zuiden van Holwerd werden door Jelle de 
Vries en schrijver dezes in 2001 en 2002 enkele interessante vondsten gedaan. 
Aan de westrand bleek dat de ploeg de pleistocene ondergrond had geraakt. 
Onder de vondsten bevonden zich vuurstenen afslagen waaronder een 
mogelijke bijlafslag. Klaas Henstra gaat zal hierna nader op deze vondsten 
ingaan. Iets hoger op de terp, maar nog steeds op de westflank, kon eveneens 
worden vastgesteld dat de ploeg dieper dan de oude bouwvoor was gegaan. 
Dit bleek niet alleen uit de kleur van de aangeploegde bodemlagen, maar ook 
uit de ligging en kwaliteit van metalen voorwerpen uit de Romeinse tijd. Bin
nen een strook van dertig meter werden dertien fibulae en vijf denarii aange
troffen. De denarii, op vier waarvan de beeltenissen van Titus (79-81 na Chr.), 
Antoninus Pius (138-161 na Chr.), Septimus Severus (193-211 na Chr.) Sever-
us Alexander (221-235 na Chr.; afbeelding 7) konden worden herkend, lagen 
zelfs in een concentratie van niet meer dan tien meter doorsnede. De top van 
de terp gaf een Ottoons penninkje prijs. 

Steentijd in het kleigebied nabij Holwerd 
Klaas Henstra 
Steentijdartefacten worden meestal gevonden op de zandgronden, maar het 
Fries-Drents plateau strekt zich ook uit onder de noordelijke kleistreken. De 
vondst van een tweetal neolithische bijlen in Bornwird (vondst Sietske en 
Johannes Bloem, Birdaard; collectie Streekmuseum; zie Horizon, jrg. 4, nr. 1) 
en een opgraving nabij Englum in de provincie Groningen (zie Paleo-Aktueel 
12, p. 54-59) tonen de aanwezigheid van steentijd op de klei (of eigenlijk 
onder de klei) duidelijk aan. 
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Eind 2001 en begin 2002 werd door Tjamme Valk (Hallum) en Jelle de Vries 
(Hijum) ten zuiden van Holwerd een nieuwe vuursteenvindplaats ontdekt. 
De vindplaats is mogelijk de meest noordelijke in Nederland. De vondsten 
werden gedaan aan de westelijke voet van een terp. Bij het ploegen zal de zand-
ondergrond, die hier dicht onder het maaiveld zit, zijn aangesneden. De arte
facten lagen op het huidige maaiveld en een volgende ploeggang zal onge
twijfeld meer 'stientsjes' aan het licht brengen. Booronderzoek kan aantonen 
of een deel van de site nog intact aanwezig is. 

De vondsten, door de vinders gemeld bij de provinciaal archeoloog en 
overgedragen aan Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum en daar inge
boekt onder nummer ST02-I-18, bestaan onder meer uit: twee geretoucheer
de afslagen, een grote, brede afslag (harde percussie: bijlafslag?), een afslag 
(slagbuit verwijderd), zeven brokken (waarvan één verbrand), een stuk gra
niet en een stuk kwartsiet. Geen enkel stuk is aan een bepaalde cultuur toe te 
schrijven. Waarschijnlijk dateren de artefacten uit het Neolithicum, maar een 
Laat-Mesolithische datering is niet uit te sluiten. 

DONGERADEEL 2002 

Archeologisch onderzoek in Dokkum 
Juke Dijkstra 
Het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) heeft in opdracht van de 
gemeente Dongeradeel archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Konings
traat in het centrum van Dokkum. Het onderzoek vond plaats van 22 juli tot 
en met 9 augustus 2002. 

Dokkum is een oude handelsnederzetting. Vanaf de elfde eeuw werden in 
Dokkum munten geslagen, die vooral in het Oostzeegebied zijn teruggevon
den. Aan het eind van de dertiende eeuw kreeg de plaats stadsrechten. Gezien 
de ligging van het onderzoeksterrein op de flank van de stadsterp net ten wes
ten van de Hoogstraat beloofde het onderzoek aan de Koningstraat relevant 
te zijn voor onze kennis van de ontwikkeling van Dokkum als marktplaats. 
Vermoed wordt namelijk dat de Hoogstraat, net als in Leeuwarden, de oudste 
kern van de in oorsprong laat negende/tiende eeuwse handelsnederzetting 
vormt en dat deze zich bevindt op een uitbreiding van de iets noordelijker 
gelegen kerkterp. Aan de Koningstraat zouden, als de hypothese klopt, dus 
hoofdzakelijk jongere uitbouwlagen van de Hoogstraatterp te vinden zijn. 

De opgravingsput van 40 bij 10 meter lag haaks op de Koningstraat 
(afbeelding 8). De oudste sporen die zijn aangetroffen, dateren uit de eerste 
helft of het midden van de dertiende eeuw en liggen dicht bij de Koningstraat. 
De sporen bestaan uit ophogingslagen langs de rand van de toenmalige terp 
en de kuilen die erin gegraven zijn. Het vondstmateriaal uit deze sporen 
bestaat uit handgevormd kogelpotaardewerk. Vastgesteld kon worden dat ten 
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8. Opgravingswerkzaamheden aan de Koningstraat. Foto: ADC 

westen van de Koningstraat de grootste terpuitbreidingen aan het eind van de 
dertiende eeuw en in de veertiende eeuw plaats gevonden hebben. Ook in de 
vijftiende eeuw vonden er nog uitbreidingen plaats, al waren deze kleiner van 
omvang. De aard van de sporen aan de zijde van de Koningstraat doet ver
moeden dat dit terrein tot in de vijftiende eeuw deel heeft uitgemaakt van één 
of enkele achtererven van huizen aan de Hoogstraat. De gebouwsporen zijn 
eerder van schuren dan van woonhuizen. Daarnaast zijn diverse mestkuilen, 
waterputten en tonputten aangetroffen; eveneens sporen die zich gewoonlijk 
op een achtererf bevinden. Pas in de vijftiende eeuw was de terp breed 
genoeg om een splitsing te maken en een nieuwe straat aan te leggen achter 
de Hoogstraat. 

De aanwijzingen voor de eerste (houten) huizen aan de Koningstraat zijn 
schaars. Aangetroffen zijn haardplaatsen van baksteen, restanten van een 
bakstenen fundering waarop de houten wanden stonden en resten van leem-
vloeren. De eerste volledige steenbouw verscheen hier na ca. 1550. In eerste 
instantie was er sprake van één erf met een breedte van 5,5 meter aan de 
zuidzijde en een erf dat heeft doorgelopen onder de huidige bebouwing aan 
de noordzijde. In de achttiende eeuw werd het noordelijk erf gesplitst. De late 
zestiende- en zeventiende-eeuwse vondsten uit beerkuilen gelegen op de 
achtererven van de huizen doen vermoeden dat de bewoners niet onbemid
deld waren. 
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Vondsten uit de Dokkumer opgravingsstort 
MeindertLey 
Schrijver dezes onderzocht de grond die bij de opgraving aan de Koningstraat 
in Dokkum vrijgekomen en buiten de stad gestort was. Dat leverde aardige 
vondsten op, zoals een runderrib die aan de smalle zijden bijgewerkt lijkt te 
zijn en mogelijk als spatel is gebruikt. Er werden tevens laat-middeleeuwse 
scherven herkend. Het vele slachtafval bleek niet bewerkt, hetgeen opmerke
lijk is, daar althans middenvoetsbeenderen van runderen vaak gebruikt wer
den voor het vervaardigen van glijders of glissen. 

Een gouden munt uit Holwerd 
Klaas Henstra 
In april 2002 vond Jan Leegstra (Damwoude) nabij Holwerd een incompleet 
goudstuk. Volgens Arent Pol (KPK-Leiden) betreft het een vroeg-middeleeuw
se munt, die qua voorstelling geïnspireerd is op een laat-romeinse (byzantijn
se) munt. Op de voorzijde staat een nabootsing van de kop van een byzantijn
se keizer van rond of kort na het jaar 500 (Anastasius, Justinus I of 
Justinianus). De keerzijde toont een staande Victoria, die als zodanig nauwe
lijks meer herkenbaar is. Dit exemplaar behoort tot een groep munten die in 
de zesde eeuw te dateren en waarschijnlijk door de Friezen geslagen is. We 
moeten hier niet denken aan de huidige provincie Fryslân, maar aan het 
Friesland tussen de Wezer en het Zwin. In totaal zijn er een vijftig exemplaren 
bekend, waarvan er circa vijftien in onze provincie zijn gevonden. Het gaat 
hier dus om een zeldzaam exemplaar. 

Vuurstenen artefacten uit Bornwird 
MeindertLey 
Nabij Bornwird werd een vindplaats met artefacten uit de Steentijd verkend. 
De vindplaats was door schrijver dezes eerder bezocht, daar op deze plaats 
vaak werd geploegd. In het voorjaar van 2002 bleek de bouwakker met gras te 
zijn ingezaaid, waarmee een voorlopige einde leek te zijn gekomen aan 
vruchtbare karteringen. De boer gaf echter toestemming om nog éénmaal 
over de akker te lopen, dit ondanks het jonge gras. De actie leverde een grote 
hoeveelheid vuurstenen artefacten op. Het gaat om honderden voorwerpen, 
waaronder krabbers, spitsjes, boren, messen, stekers, kernstenen en veel 
afslagen. Hoewel een slag om de arm moet worden gehouden, lijkt het te gaan 
om artefacten uit zowel het Jong Paleolithicum, het Mesolithicum als het 
Neolithicum. Het is bijzonder spijtig dat een vindplaats als deze (onbewust) 
door het ploegen zodanig beschadigd is, dat wetenschappelijk onderzoek ter 
plaatse weinig zinvol lijkt te zijn geworden. Niettemin is door herhaalde kar
teringen een belangrijk deel van de vondsten geborgen en voor verdere aan
tasting behoed. Dankzij dit vondstcomplex is de bewoning op de vondstplek 
toch nog in zekere zin te bestuderen, waarmee de waarde van de karteringen 
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naar de mening van schrijver dezes uitstijgt boven het plezier dat hij als 
'stientsjesiker' eraan heeft beleeft. 

FERWERDERADIEL 2001 

Angelsaksische vondstconcentratie in terprest nabij Hallum 
Tjamme Valk 
In een akker op een terprest in de omgeving van Hallum werden door schrij
ver dezes in 2001 en 2002 een complete dierkopfibula, de kopplaat en boog 
van een kruiskopfibula en een variant op de Domburgfibula geborgen 
(afbeelding 9a-c). Tevens werd een complete naald met versiering gevonden, 
daterend uit de zesde eeuw. De vroeg-middeleeuwse vondsten concentreren 
zich binnen een plek met een doorsnede van 30 bij 40 meter. Al eerder, in het 
jaar 2000, werden hier twee Angelsaksische fibulae gevonden. Op de terp wer
den in 2001 en 2002 tevens aangetroffen: een pioenkraal, twee versleten ses-
tertii, een denarius van Marcus Aurelius, twee fragmenten van een maalsteen, 
scherven en het fragment van een kam. 

9. De fibulae uit een terprest bij Hallum: a. de dierkopfibula, 

b. de kopplaat en boog van een kruiskopfibula, 

c. de variant op de Domburgfibula. 

Foto's: Froukje Veenman, provincie Fryslân 
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10. Het kamfragment van een driehoekige 

drielagen-kam uit een een terprest bij Hallum. 

Foto: Gilles de Langen, provincie Fryslân 

Het kamfragment en de scherven zijn door Ernst Taayke van het depot te Nuis 
nader gedetermineerd. Het kamfragment is afkomstig van een driehoekige 
drielagenkam met groeflijnen en te dateren in de periode ca. 300-450 AD 
(afbeelding 10). Ook de scherven zijn het vermelden waard. Het oudste frag
ment is in de Midden Ijzertijd te dateren. Het betreft een wandfragment met 
geometrisch motief. Uit de tweede of derde eeuw na Chr. stamt het fragment 
van een standvoet van een beker. Interessant is het randfragment van een 
wijdmondige beker met een uitgebogen halsje (binnenzijde afgerond), korte 
schouder en een hoge scherpe wandknik (afbeelding 11a). De donkergrijze 
scherf bezit een fijne steengruismagering en laat zien, dat de schouder van de 
beker met twee horizontale groeven versierd was. De vorm van het halsje en 
de versiering wijzen op een datering eind derde eeuw of begin vierde eeuw 
na Chr. 

De andere vondsten, die door Taayke werden gedetermineerd, betreffen 
scherven van Angelsaksische aardewerk (afbeelding 11b). Ook zij komen uit 
de bovengenoemde concentratie. Ze stammen uit de periode eind vierde -
begin zesde eeuw en hebben een magering van fijn steengruis. Het gaat om 
een halsschouderfragment van een vrij nauwmondige pot met op de over
gang van hals naar schouder drie of vier groeven en twee schouderfragmen
ten met drie brede groeven. Een vierde halsfragment kan mogelijk ook tot 
deze groep gerekend worden. De vijfde scherf betreft een wand-bodemfrag-
ment dat geheel met vingertopindrukken bezet is (afbeelding lic). Het frag
ment heeft een ruwe buitenkant, terwijl de binnenkant vrij glad is. Ook dit 
baksel heeft een magering van fijn steengruis. Vermoedelijk is deze scherf in 
de zesde eeuw te plaatsen en te herkennen als een voorbeeld van zogenaam
de 'Grass tempered ware', type Tritsum en Hessens-Schortens. Een vergelijk
baar fragment stamt uit een zesde-eeuwse haard in Wijnaldum. 
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De zuidkant van de terp is waarschijnlijk gedeeltelijk afgegraven, en de top 
van de terp is daarna bij een ruilverkaveling afgeschoven. Op een steilkant 
van deze terp werden een dernier van Hendrik III gevonden, geslagen te Duis-
burg. Volgens Bouke van der Veen van het Koninklijk Penningkabinet werden 
deze derniers in grote getale geslagen, maar zijn zij voor het Friese terpenge
bied wel bijzonder. 

Inheems-Romeinse en laatmiddeleeuwse bewoning te Jannum 
Janneke Hielkema 
In de zomer van 2001 bood de aanleg van een rioleringssysteem te Jannum 
gelegenheid tot het verrichten van archeologische waarnemingen. Jannum 
ligt op een terp en bestaat uit een hooggelegen kerk, die deels uit de twaalfde 
en deels uit de dertiende eeuw stamt, en uit vier lager gelegen huizen. Twee 
van de huizen dateren uit de zeventiende eeuw, de andere twee zijn jonger. 
Aan de oost- en westzijde van de terp is de terpgrond afgegraven. 
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De sleuven voor de riolering werden in het midden van de Kerkweg gegraven. 
Vanaf de hoofdhuis werden aftakkingen gemaakt naar de verschillende hui
zen. Tijdens het uitgraven van de sleuven voor de rioleringsputten en buizen 
was op verschillende dagen een archeoloog van ARC BV aanwezig om het 
graafwerk archeologisch te begeleiden. Deze lette tijdens het graven van de 
sleuven op de opbouwvan de profielen en eventueel aanwezige grondsporen 
en vondstmateriaal. 

De begeleiding heeft aangetoond dat, ondanks het feit dat grote delen van 
de terp vergraven zijn, onder de Kerkweg en ter hoogte van de huidige bewo
ning nog intacte terplagen aanwezig zijn. Deze lagen dateren uit de Romeinse 
tijd (eerste tot de derde eeuw na Chr.). Ook zijn ingravingen uit de Late Mid
deleeuwen aangetroffen. Vastgesteld kon worden dat de terp in de Romeinse 
tijd een diameter van ongeveer 170 m heeft gehad. Tijdens de archeologische 
begeleiding zijn geen terplagen uit de Middeleeuwen aangetroffen. De kans is 
groot dat in het afgegraven deel van de terp, de zogenaamde terpzooi, nog 
diepere grondsporen zoals waterputten, grachten en afvalkuilen aanwezig zijn. 

Ottoonse schijffibula van het centraal-Europese type uit Hallum 
Jan Zijlstra 
Op een oud bietenveld op een afgegraven terp ten noordoosten van Hallum 
vond Tjamme Valk in het voorjaar van 2001 een fibula uit de Ottoonse perio
de. Het betreft een schijffibula met een afbeelding van een omkijkend dier op 
een verhoogd middenveld (afbeelding 12). 

Ondanks de grote overlappingen kunnen de Karolingische/Ottoonse 
schijffibulae (ca. 800-1100) ruwweg worden verdeeld in twee hoofdgroepen, 
namelijk die uit Noordwest-Europa en die uit Centraal-Europa (namelijk het 
zuidoosten van het Duitse rijk). Naast tijd- en kwaliteitsverschillen die er 
natuurlijk altijd zijn, is er ook een verschil in bloeiperiode waar te nemen, 
waarbij opvalt dat in Noordwest-Europa het materiaal (cq. het inheemse 
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materiaal) in de tiende-elfde eeuw als het ware enigszins verschraalt, terwijl 
we bij de andere groepen het omgekeerde zien. Met andere woorden de bloei
periode ligt in Centraal-Europa wellicht later. In Zuid-Duitsland, Noord-Italië 
en Oostenrijk ontstonden in de (laat) Ottoonse tijd (tiende-elfde eeuw) grote
re vergulde en met meerkleurig email versierde exemplaren, vaak met ver
hoogd middenveld en versierde rand. Vaak zijn zij voorzien van diervoorstel
lingen, met name een omkijkende viervoeter, het lam Gods of een adelaar. 
Dergelijke stukken zijn tot in Zuid-Scandinavië gevonden en het is niet 
onwaarschijnlijk dat er in Noordwest-Europa op beperkte schaal (verarmde) 
imitaties zijn vervaardigd. Het beeld met betrekking tot verspreiding van deze 
types kan echter vertekend zijn door plaatselijk grotere zoekactiviteit. 

Hoe dan ook, in Friesland, waar naar schatting vanaf 1975 1500 à 2000 
middeleeuwse schijffibulae zijn gevonden, zijn ze relatief zeldzaam en op een 
enkele uitzondering na klein van afmeting. Typerend voor de subgroep met 
diervoorstelling op verhoogd middenveld is het meestal ontbreken van de 
naaldconstructie op de vaak bolle achterkant. De broches hebben doorgaans 
een doorsneeprofiel dat aan een kardinaalshoed doet denken. De randen 
waarop oorspronkelijk de naaldhouders waren bevestigd lopen dun uit en 
zijn in veel gevallen (deels) afgebroken of weggecorrodeerd. Net als soortgelij
ke vondsten uit Friesland is het een klein en niet bijzonder luxe sieraad, dat 
onder voorbehoud als een lokale navolging van het centraal-Europese type te 
herkennen is. 

FERWERDERADIEL 2002 

Geen schade aan bodemarchief Hoge Hereweg 33, Hallum 
Tjamme Valk 
In mei-juni 2002 werd aan de Hoge Hereweg 33 een loods afgebroken en een 
nieuwe gebouwd. Omdat de fundering en de betonnen vloer gesloopt zouden 
worden, verzorgde schrijver dezes op advies van de provinciaal archeoloog de 
archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering 
bleek dat de betonnen vloer zou blijven liggen en dat er drie sleufjes getrok
ken waren. Hierin werden geen noemenswaardige voorwerpen aangetroffen. 

Kleine zilveren fibula uit een terprest nabij Hallum 
Tjamme Valk enjelle de Vries 
Nabij Hallum werd in augustus 2002 een zilveren twee-delige fibula gevonden 
op een afgegraven terp (afbeelding 13). Het land is nu in gebruik als aardap
pelakker. De fibula (lengte 19,5 mm) is vermoedelijk Germaans, misschien 
Keltisch. De herkomst van de fibula is volgens Jan Zijlstra te plaatsen in de 
buurt van de limes. De vondst is waarschijnlijk te dateren in de tweede of de 
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13, De kleine zilveren fibula uit een terprest nabij Hallum. Foto: Gilles de Langen, provincie Fryslân 

derde eeuw na Christus. De terp gaf overigens nog meer interessante vond
sten prijs: een kapfibula, een knikfïbula uit de eerste eeuw, een germaanse 
fibula, drie Romeinse denarii, twee sestertii, een fragment van een Angelsaksi
sche dierkopflbula, een fragment van een Frankische of Angelsaksische fibula, 
een sceatta van het continentale type, een muntfïbula, een medaillonfibula en 
een gehalveerde penning van Floris. Onder de niet-metalen vondsten bevonden 
zich een blauwe glazen kraal en een fragment van terra sigillata. 

FRANEKERADEEL 2002 

Hadrianus en Faustina in Hitzum 
Gerrit Suierveld 
Te Hitzum vond schrijver dezes in het voorjaar van 2002 op een stuk grasland, 
dat jaren lang als maisland in gebruik was, een denarius van Hadrianus (177-
138) en een deels versmolten denarius van Faustina II (145-180), tezamen met 
een aantal fragmenten van oog- en draadfibulae. Behalve Romeins materiaal 
kon er ook een vroeg-middeleeuwse hanger worden geborgen en een penninkje 
van Wilbrand. Het penninkje is helaas niet van een zeer goede kwaliteit. 

Een huisterp uit de Romeinse tijd nabij Lutjelollum 
DA. Gerrets en N.M. Prangsma 
In oktober en november 2002 heeft het Archeologisch Dienstencentrum 
(ADC) in opdracht van de Provincie Fryslân bij Lutjelollum een Aanvullend 
Archeologisch Onderzoek' (AAO) uitgevoerd in het toekomstig tracé van de N 
384. Het betrof een tweetal te onderzoeken vindplaatsen: de terpzooi van de 
terp Lutjelollum (terrein 5G-119), die vermoedelijk vanaf de Late Ijzertijd 
bewoond is geweest, en terrein 5G-W, waarvan werd aangenomen dat het een 
vlaknederzetting betrof die in een latere fase was opgehoogd, met aangren
zende verhoogde akker. Beide vindplaatsen behoren tot de terpengroep van 
Herbayum en Lutjelollum en liggen op de westelijke oeverwal van een oude 
Boorneloop die Centraal-Westergo doorsneed. 
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14. De proefsleuf ter plaatse van de voormalige zuidwestelijke terprand van Lutjelollum. Foto.ADC 

Terrein 5G-W bestaat feitelijk uit twee verschillende objecten. Het terrein, 
waar aanvankelijk een vlaknederzetting werd vermoed, blijkt een huisterp uit 
de Romeinse tijd te betreffen. Gezien de vondst van enkele scherven Mero-
vingisch draaischijfaardewerk, is het niet onmogelijk dat deze terp al gedu
rende de vroege Middeleeuwen opnieuw werd bewoond. Het materiaal is 
echter gevonden in sporen en lagen die uit latere tijd dateren. Bovendien zijn 
te weinig scherven geborgen om over de aard van de vroeg-middeleeuwse 
activiteiten uitsluitsel te kunnen geven. Wel is met zekerheid vastgesteld dat 
de huisterp in de volle Middeleeuwen (opnieuw) bewoond was. Ondanks het 
feit dat deze vindplaats door afschuiven en egaliseren is aangetast, blijken 
sporen uit zowel de Romeinse tijd als de volle Middeleeuwen nog goed 
bewaard gebleven. Bovendien blijkt dat de bewoning niet tot de (huis-)terp 
zelf beperkt is gebleven, maar zich tevens over de omringende kwelder heeft 
uitgestrekt. 

Het terrein waarop een verhoogde akker werd verwacht, blijkt recentelijk 
te zijn gediepploegd. Daarbij zijn alle resten die een beter inzicht in het karak
ter van deze 'verhoogde akkers' hadden kunnen bieden, vernietigd. Alleen 
enkele greppels die uitsluitsel kunnen bieden over de perceellering van het 
landschap bleken nog aanwezig. Door een gebrek aan vondstmateriaal zijn 
deze sporen echter moeilijk dateerbaar. 
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In en rond de terp van Lutjelollum (afbeelding 14) blijken oudere bewonings-
sporen grotendeels verstoord, dit als gevolg van menselijke activiteiten die 
vooral sinds de negentiende eeuw hebben plaatsgevonden. In het oostelijk 
deel van de opgravingsput zijn wel nog drie kuilen met menselijke skeletres
ten gevonden. De skeletresten lagen niet meer in anatomisch verband en 
werden zonder bijgaven aangetroffen. Waarschijnlijk zijn de skeletten afkom
stig uit hetzelfde vroegmiddeleeuwse grafveld waaruit reeds eerder, tijdens de 
commerciële afgraving van de terp, zeven skeletten zijn geborgen. Een 14C-
datering van één van de nu opgegraven skeletten bevestigde de vroegmiddel
eeuwse ouderdom. Waarschijnlijk zijn de nu gevonden skeletten bij de commer
ciële afgraving te voorschijn gekomen en uit piëteitsoverwegingen in de 
terpzooi herbegraven. De locatie van de herbegravingen aan de zuidzijde van de 
terp vormt een aanwijzing dat het grafveld waarschijnlijk niet ver hiervandaan 
gelegen was. Mogelijk is een deel van het grafveld, wanneer dat zich tot onder de 
huidige nog steeds verhoogd gelegen weg heeft uitgestrekt, nog intact. 

Kapfibulae nabij Franeker 
Gerrit Suierveld 
Op een terprestant nabij Franeker, waarover schrijver dezes in de kroniek over 
2000 reeds berichtte, zijn in 2001 en 2002 opnieuw een aantal vondsten 
geborgen. Het gaat om een grote kapfibula, een haarnaald en een voet van 
een dierkopfibula. Op een terp vlakbij werden een deel van een kapfibula, een 
as van Hadrianus (117-138) en een Domburg-fibula gedetecteerd. 

Lijst van terppercelen uit 1906 
Evert Kramer 
Sjoerd de Boer uit Opeinde schonk aan het Fries Museum een afschrift van een 
lijst van terppercelen uit Barradeel, deel uitmakend van de lijst 'vermogensbe
lasting uit 1906'. Het Fries Museum bezit van slechts enkele Friese terpenge-
meenten een dergelijke lijst. Zo is het Fries museum in het gelukkige bezit van 
de originele lijst van Leeuwarderadeel inclusief kadastrale schetsjes en gegevens 
over eigenaren en taxaties van terppercelen. De lijsten werden vervaardigd om 
belastingen correct te kunnen innen. De overheid hief begin vorige eeuw name
lijk extra belastingen bij terpgrondbezitters. Dit werkte indertijd als een extra 
stimulans om terpen te exploiteren en dus in afgraving te nemen. 

Rijke terpzooi in Franekeradeel 
Gerrit Suierveld 
Schrijver dezes vond in 2001 op een stuk maisland op een waarschijnlijk reeds 
afgegraven terp een grote kapfibula, een deel van een Romeinse schijffibula, een 
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denarius en twee kleine laat-Romeinse muntjes. Tevens konden twee zilveren 
smeltstukjes (afbeelding 15), een aantal fragmenten van Romeinse muntjes en 
een haarnaald worden geborgen. Ten noorden van deze plek werden een zilve
ren baartje (zandloper-vormig) en een Romeinse gesp aangetroffen. Er werd 
veel scherfmateriaal waargenomen. 

In 2002 werd op deze plek opnieuw gezocht en niet zonder resultaat. 
Behalve zeven zilveren denarii waren onder de vondsten: een voet van een 
ogenfibula, een fragment van een draadfibula, een tweedelige spiraalfibula, 
twee tweedelige of Germaanse kniefîbulae, een boogfîbula, een oorlepeltje, 
een voet van een dierkopfibula, een knop van een dierfibula en een kleine 
schijffibula. Tevens werd een penning van Diederick van Aer (Utrecht) gevon
den. Opnieuw werd veel aardewerk waargenomen. 

Vroeg-middeleeuwse munten en fibulae uit Oosterbierum 
Gerrit Suierveld 
De terpen rond Oosterbierum bevatten tal van metalen voorwerpen uit de 
vroege Middeleeuwen. Jaarlijks worden nieuwe vondsten gedaan. Ook in 
2001 en 2002 was het weer raak. In navolging van eerdere vondsten ook nu 
weer sceatta's, penninkjes en fibulae, waaronder een opengewerkte schijffi-
bulae en een pseudomuntlïbula. Speciale vermelding verdienen een bronzen 
en een gehalveerde zilveren munt van Lodewijk de Vrome en een puntgave 
triëns uit Dorestad, de eerste goudvondst die schrijver dezes te Oosterbierum 
deed (afbeelding 16). Vooral de staat van deze triëns verklaart waarom ze kon 

16. De triëns uit Oosterbierum (voor- en 

keerzijde). Foto: Froukje Veenman, pro

vincie Fryslân 

15. De zilveren smeltstukjes uit 
Franekeradeel. 

Foto: Froukje Veenman, provincie l .'.!.'. 
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worden gedaan: het kan niet anders of de ploeg heeft de munt pas zeer 
onlangs uit situ geploegd. 

GAASTERLÂN-SLEAT 2001 

Een plaggenput op het golfterrein te Oudemirdum 
Marije Essink en Geertje Korf 
Bij het graven van een poel op een aan te leggen golfterrein aan de oostkant 
van de Sminkewei, ten noordoosten van Oudemirdum, werd in mei 2001 een 
door plaggen opgebouwde waterput aangetroffen. De waterput werd opge
merkt door dhr. Harskamp, een in de nabijheid van de vindplaats wonende 
amateur-archeoloog. Deze waarschuwde de provinciaal archeoloog van Fryslân, 
waarop deze ARC BV inschakelde om de put te documenteren. 

De waterput bestond uit een rond grondspoor met een doorsnede van ca. 
2 m (afbeelding 17). In het midden van het spoor bevond zich een ronde kern 
van gevlekt donkerbruingrijs zand met zwarte humusbrokjes, de eigenlijke 
waterput. Daaromheen lagen lichte geelgrijze en donkere bruingrijze banen. 
Op enkele plaatsen waren groengrijze leembrokken zichtbaar. De eigenlijke 
waterput had een doorsnede van ca. 70 cm. Bij het couperen van de waterput 
bleek dat de wanden van de waterput waren verstevigd met grote plaggen. 

17. De plaggenput van Oudemirdum. Foto: ARC 
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Deze plaggen vormden opvallende lichte en donkere lagen. In totaal konden 
er minstens zeven lagen plaggen geteld worden. Het bovenste deel van de 
waterput was bij het graven van de poel al weggetrokken, zodat niet te zeggen 
is hoeveel lagen er in totaal zijn geweest. Onderin de put bevond zich een 
veenachtige donkerbruine laag. Bij het couperen en afsluitend wegschaven 
van de put zijn geen vondsten aangetroffen. Hierdoor was het niet mogelijk 
de put te dateren. Plaggenputten kwamen echter tussen 100 en 900 na Chr. 
veelvuldig voor (mond. med. Cuno Koopstra). 

GAASTERLÂN-SLEAT 2002 

Archeologisch inventarisatieproject 'Gaasterlân-Sleat' wordt voortgezet 
Ronald van der Molen 
In het najaar van 2003 zal het Argeologysk Wurkferbân aan het derde seizoen 
van de archeologische streekverkenning in de gemeente Gaasterlân-Sleat 
beginnen. De streekverkenning, die onder supervisie van archeologisch 
adviesbureau RAAP wordt uitgevoerd, zal - net als in voorgaande jaren -
plaatsvinden om meer inzicht te krijgen in de te verwachten archeologische 
waarden. Het onderzoek is nodig omdat met de komst van de nieuwe wet de 
overheden, en met name de lokale overheden, over gedetailleerde kennis van 
de lokale archeologie dienen te beschikken. In de toekomst zal het zo zijn dat 
namelijk elke gemeente zijn eigen archeologiebeleid moet gaan formuleren. 

Aanleiding voor het onderzoek in Gaasterlân-Sleat was het verzoek van 
provinciaal archeoloog Gilles de Langen aan RAAP om een archeologische 
verwachtingskaart van deze gemeente te maken. Gaasterlân-Sleat was op dat 
moment één van de vele Friese gemeenten waarvan de archeologische ver-
spreidingskaart onwaarschijnlijk 'leeg' was. Al in een vroeg stadium werd het 
Argeologysk Wurkferbân bij dit onderzoek betrokken, omdat al vanaf het 
begin duidelijk was dat door de inzet van amateur-archeologen een grote 
meerwaarde behaald kon worden. Door deze inzet konden bijvoorbeeld 
vindplaatsen bezocht worden, die anders niet in het onderzoek van RAAP 
meegenomen konden worden. 

Op zaterdag 4 november 2000 vond de eerste verkenning plaats. Door pro
jectleider Peter Asmussen werd aan de deelnemers uitgelegd wat het doel van 
het onderzoek was en wat de taken voor het de amateur-archeologen waren. 
Om te beginnen zouden braakliggende maïsakkers aan een oppervlaktekarte-
ring onderworpen worden. Doordat deze akkers al een tijdje braak lagen, 
zouden, zo was de verwachting, eventuele archeologische vondsten zoals aar
dewerk, vuursteen en andere materialen door regen schoongespoeld en 
zichtbaar geworden zijn. Door deze vondsten te verzamelen en te determine
ren zou er per akker een overzicht van de vondsten gemaakt en daarmee 
eventuele vindplaatsen herkend kunnen worden. 
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De veldverkenningen bleken vruchtbaar. In sommige gevallen werd naar aan
leiding van de resultaten van de oppervlaktekarteringen tot een archeolo
gisch booronderzoek besloten. Dit booronderzoek werd uitgevoerd door 
medewerkers van RAAP en had tot doel te beoordelen of een vindplaats nog 
waardevol was. 

In 2001 en 2002 (het eerste seizoen moest overigens door de mond- en 
klauwzeerziekte helaas vroegtijdig beïindigd worden) zijn er door de deelne
mers van het project vele objecten opgeraapt. Op dit moment wordt het groot
ste gedeelte van het vuursteen dat door de deelnemers verzameld is, beoordeeld 
door onze werkgroep Steentijden. Zeker is al wel dat een aantal artefacten van 
groot belang is. Zo is er een artefact uit het Paleolithicum opgeraapt en is ons tij
dens de Open Monumentendag in 2001 een artefact ter determinatie aangebo
den dat eveneens uit het Paleolithicum dateert. Beide vondsten zijn inmiddels 
door een onderzoeker van het Groninger Instituut voor Archeologie op echtheid 
en determinatie onderzocht. Zij zullen te zijner tijd door hem gepubliceerd wor
den. Op de resultaten van de determinatie van onze werkgroep steentijden zul
len we in een later nummer van Ut de Smidte terugkomen. 

Inmiddels is het tweede seizoen van archeologische streekverkenning 
beïindigd en is er door RAAR in overleg met het bestuur van het Argeologysk 
Wurkferbân, een onderzoeksvoorstel voor een derde seizoen bij de provincie 
ingediend. 

Het eerste rapport (RAAP-rapport 702) met de archeologische advies- en 
verwachtingskaart is inmiddels klaar. De archeologische verspreidingskaart 
van Gaasterlân-Sleat is inmiddels wat minder 'leeg' dan aan het begin van het 
onderzoek. Dit wil echter nog niet zeggen dat het werk al klaar is. Er zijn nog 
vele lacunes in onze kennis en een verdere verdieping is noodzakelijk om een 
betrouwbaar beeld te krijgen. Er is dus voor leden van het Argeologysk Wurk
ferbân, maar ook voor andere belangstellenden, nog genoeg werk te verrichten. 

18. Een van de sceattais van Wijnaldum (voor- en keerzijde). Foto: Froukje Veenman, provincie Fryslân 
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19. De zilverbaar of het sieraad van Wijnaldum. Foto: Saartje de Bruijn, provincie Fryslân 

HARLINGEN2001 

Fibulae, sceatta's en zilver nabij Wijnaldum 
Gerrit Suierveld 
Schrijver dezes vond in 2001 op een terprestant nabij Wijnaldum (niet van 
Tjitsma zelf), een grote romeinse schijffibula, een complete Domburgfibula, 
een fragment van een Domburgfibula en twee sceatta's (afbeelding 18). Al 
eerder werden op de terp vondsten gedaan, waaronder een gedraaid stukje 
zilver (afbeelding 19), dat bij nader inzien toch het vermelden waard is. Het is 
een stuk van een (hals) sieraad of - en waarschijnlijker omdat het fragment 
vrijwel recht is - een zilverbaar. In ieder geval is het tussen 750 en 850 na Chr. 
te dateren. 

Middeleeuwse boerderijen in de Harlinger haven 
Sierdjan Tuinstra en Adriana Bakker 
In opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Westergo BV is in maart 2001 
door ARC BV in twee fasen archeologisch onderzoek uitgevoerd op het 
geplande uitbreidingsgebied van de Harlinger haven. Het onderzoeksterrein 
ligt in de hoek van de aansluiting van de Swingmaleane op de Haulewei, 
direct tegenover de Swingmastate. De site bevindt zich op circa 500 meter van 
de kust. Tijdens het onderzoek zijn de plattegronden van twee boerderijen 
aangetroffen (afbeelding 20). De restanten van de boerderijen bestonden 
voornamelijk uit de ingravingskuilen van zware verticale houten staanders 
van het boerderijgeraamte. De boerderijen waren maximaal 8 m breed en 
zeker 24 m lang. De vorm was niet geheel rechthoekig, maar vaag bootvor-
mig. Aan de zuidwestzijde van de boerderijen kon een aangrenzend deel van 
het erf worden bestudeerd. Het erf werd hier ooit begrensd door een sloot, 
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20. De plattegronden van de middeleeuwse boerderijen in de Harlinger haven. Tekening: ARC 

waarbuiten eventuele activiteiten nauwelijks sporen hebben achtergelaten. 
Op het erf lagen diverse waterputten, afvalkuilen en de sporen van een zespa-
lige spieker. 

Aan de hand van het gevonden bot en botanisch materiaal kan worden 
afgeleid dat het hier een gemengd bedrijf betrof. Runderen vormden het 
grootste deel van de veestapel. De aanwezigheid van tarwe, een gewas dat 
geen zout verdraagt, kan duiden op een veel zoetere omgeving dan de vlakbij 
aanwezige kustlijn doet vermoeden. Misschien dat deze omgeving door één 
van de eerste zeedijken van de zee werd afgeschermd. Het is echter aanneme
lijker dat deze graansoort geïmporteerd is. 
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Op basis van de twee aangetroffen huizen, de ophogingslagen en het aarde
werk (waaronder Pingsdorf-, kogelpot-, Paffrath-, Andenneaardewerk en 
proto-steengoed) moet worden aangenomen dat deze site niet meer dan 150 
jaar in gebruik zal zijn geweest. De site is globaal te plaatsen in de periode 
1175-1325. Boerderij 1 dateert uit het einde van de twaalfde eeuw, boerderij 2 
volgt boerderij 1 waarschijnlijk rond het midden van de dertiende eeuw op. Er 
zijn geen overspoelingslagen in het profiel waargenomen, wat wil zeggen dat 
de locatie om verder onbekende redenen door de bewoners is opgegeven. De 
terp heeft na het verlaten vermoedelijk weer een agrarische bestemming 
gekregen, waarbij latere activiteiten het terpoppervlak grotendeels verstoord 
hebben. 

Uit Fryslân zijn twee sites bekend met twaalfde eeuwse huisplattegron-
den, namelijk Sumar en Wijnjeterp. In Sumar gaat het om een schuur van 4,4 
bij 17,6 m en in Wijnjeterp om vier boerderijen, waarvan de grootste boerderij 
5 bij 19 m meet. Op beide sites vertonen de panden een lichte bootvorm. De 
plattegronden uit Harlingen, Sumar en Wijnjeterp doen met hun nauwelijks 
waarneembare bootvorm en grootte het meest denken aan het Drentse Gas-
selte B type. Alhoewel in Harlingen geen haardplaatsen zijn aangetroffen, net 
zo min als te Sumar, mag toch worden aangenomen dat het hier om boerde
rijen gaat en niet om schuren. De afmetingen van de plattegronden en het 
aangetroffen gebruiksaardewerk bevestigen dit. De afwezigheid van haard
plaatsen is eenvoudig te verklaren door de aftopping die de terp in latere tij
den heeft ondergaan. 

De huidige Swingmastate dateert voor het grootste deel uit de achttiende 
eeuw, maar kan een oudere voorganger hebben gehad. Restanten van kloos
termoppen, die de huidige eigenaar bij het verdiepen van de keukenvloer 
heeft aangetroffen, zouden hiervan afkomstig kunnen zijn. Mogelijk is de 
bewoning van het opgegraven erf naar het erf van de huidige state verplaatst, 
in welk geval de geschiedenis van dit boerenbedrijf tot de twaalfde eeuw 
teruggaat. 

(Post)middeleeuwse bewoning rond de Boltastate. 
Janneke Hielkema 

Bij de aanleg van een langgerekte dam in de nieuwe industriehaven in Harlin
gen werd in de zomer van 2001 over een lengte van enkele honderden meters 
een brede ontgrondingssleuf gegraven. In deze sleuf, ten zuidwesten van de 
voormalige Boltastate gelegen, is door een amateur-archeoloog een aantal 
vondsten geborgen. Het vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit aardewerk. 
De meeste scherven hiervan behoren tot Pingsdorfaardewerk. Daarnaast is 
ook kogelpotaardewerk en faience gevonden. Begin augustus 2001 is het ter
rein door ARC BV samen met de desbetreffende amateur-archeoloog geïn-
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specteerd. In de reeds uitgedroogde grond op de bodem van de sleuf waren 
grondsporen zichtbaar, waaronder een ronde kuil en twee sloten. Er werd in 
samenspraak met de provinciaal archeoloog en de opdrachtgever, de Ontwik
kelingsmaatschappij Westergo BV besloten om het terrein archeologisch 
nader te onderzoeken. Dit onderzoek vond in september 2001 plaats. 

Door RAAP is in 2000 karterend booronderzoek uitgevoerd in dit gebied. 
Door RAAP werd gesteld dat de Boltastate op een kwelderwal ligt, die langs de 
Hornestreek loopt. Er werden bewoningslagen aangetroffen, zowel ten noor
den als ten zuiden van de Boltastate, daterend uit de Romeinse tijd en de 
Middeleeuwen. 

Aangezien de kwelderwal bij de Boltastate nog niet eerder door middel van 
een opgraving was onderzocht, vormde de uitbreiding van de haven een unieke 
gelegenheid om hier een opgravingsvlak aan te leggen en het profiel te docu
menteren. De oudste bewoningssporen die tijdens het onderzoek zijn aange
troffen dateren uit de (Late) Middeleeuwen. Deze datering is gebaseerd op het 
gevonden aardewerk. Hoewel Pingsdorf- en kogelpotaardewerk langere tijd in 
gebruik zijn geweest en daardoor niet erg nauwkeurig te dateren zijn, is het door 
de combinatie met Andenne aardewerk en proto-steengoed waarschijnlijk dat 
het complex als geheel uit de twaalfde of dertiende eeuw dateert. 

Ten noordoosten van de Boltastate zijn twee kuilen en een akkerlaag uit 
deze periode gevonden. De akkerlaag wordt aan de zuidzijde begrensd door 
een geul. Het is niet duidelijk aan welke zijde de kern van het erf gezocht moet 
worden, maar het is te verwachten dat deze op enige afstand van het onder
zochte terrein ligt. Ten zuidwesten van de Boltastate zijn aanzienlijk meer 
sporen uit de (Late) Middeleeuwen aangetroffen. De sporen zijn die van een 
waterput met een houten ton onderin, een sloot en een aantal kuilen. Het 
hout van de ton stamt volgens dendrochronologisch onderzoek uit de twaalf
de of dertiende eeuw. Dit komt goed overeen met het aardewerk. De functie 
van de ronde kuilen is onbekend; mogelijk betreft het waterputten of bijvoor
beeld drinkkuilen voor het vee. Tijdens de opgraving op de nabijgelegen terp 
Tjitsma bij Wijnaldum zijn verschillende typen waterputten opgegraven die 
sterke overeenkomsten vertonen met de bij de Boltatstate aangetroffen kui
len. Het eenvoudigste type waterput dat van de terp Tjitsma bekend is, betreft 
waterputten zonder beschoeiing. Deze waterputten reiken tot ongeveer 1,5 m 
beneden NAP, tot onder de kwelderafzettingen. De onderkanten van de kui
len op het terrein ten zuidwesten van de Boltastate reikten eveneens tot 
onder de kwelderafzettingen. Sommige kuilen reikten tot in een donkerbrui
ne zandige laag met schelpen, andere tot in het iets hoger gelegen wadzand. 
Dit heeft wellicht te maken met het voorkomen van zoet water in deze lagen. 
Er zijn geen sporen aangetroffen van een huis of boerderij uit deze periode. 
Vermoedelijk is deze net buiten de opgegraven sleuf te vinden. 

Aangezien de sporen ten noordoosten en zuidwesten van de Boltastate 
ver uit elkaar liggen, is het aannemelijk dat het twee verschillende bewo-
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ningsconcentraties betreft. Waarschijnlijk hebben ze gelijktijdig bestaan, aan
gezien er vergelijkbaar aardewerk van beide locaties komt. In het profiel is 
geen bewoningslaag waargenomen die gerelateerd kan worden aan de sporen 
uit deze bewoningsperiode. Deze is, of door de recente werkzaamheden ver
stoord, of (reeds eerder) opgenomen in de bouwvoor die voor de opgraving al 
verwijderd was. 

Het botanische onderzoek heeft uitgewezen dat het milieu ten tijde van de 
middeleeuwse bewoning voornamelijk zoet is geweest. De aanwezigheid van 
zoutminnende planten is verklaarbaar door de nabijheid van de Waddenzee. 
De mensen die hier woonden, hielden waarschijnlijk een gemengd bedrijf. 
Dit valt af te leiden uit de botten van runderen, schaap/geit en varken die tij
dens het onderzoek zijn aangetroffen en uit de aanwezigheid van graan en 
dorsresten. 

Na de bewoning in de (Late) Middeleeuwen is er in de Nieuwe Tijd (1600-
1900 na Chr.) een tweede bewoningsfase geweest. In het gebied ten noord
oosten van de Boltastate is een sloot aangetroffen die mogelijk uit deze perio
de dateert en ten zuidwesten van de Boltastate zijn een ronde kuil en twee 
sloten tevoorschijn gekomen. Opvallend is dat er bijna geen vermenging 
heeft plaatsgevonden van beide perioden. De sporen uit de Nieuwe Tijd heb
ben waarschijnlijk te maken met een verkavelingssysteem behorend bij de 
Boltastate. Er zijn tijdens het onderzoek geen bewoningslagen aangetroffen 
die verband houden met de terp waarop de Boltastate heeft gelegen. 

De sloten uit verschillende perioden hebben dezelfde oriëntatie, namelijk 
NW-ZO. Ook de recente drainagesleuven hebben deze oriëntatie. Deze rich
ting staat haaks op de oude zeedijk, die vermoedelijk in de twaalfde eeuw is 
aangelegd. Dit wijst erop dat het verkavelingspatroon vanaf de bedijking tot 
op heden dezelfde oriëntering heeft gehad. 

21. De kapfibula van Harlingen. Foto Froukje Veenman, provincie Frysiân 
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HARLINGEN 2002 

Kapfibula onder Harlingen 
Gerrit Suierueld 
Onder Harlingen vond schrijver dezes in het voorjaar van 2002 op een stuk 
grasland een mooie bewerkte kapfibula (afbeelding 21) en een verguld bron
zen hanger. Tevens werd er een penninkje aangetroffen (Utrecht Sede Vacan
te 1226-1228). Bij de aanleg van een weg over dit terrein zijn ook veel scherven 
aardewerk en kloostermoppen naar boven gekomen. 

KOLLUMERLAND 2001-2002 

Fogelsanghstate nader onderzocht 
Sierdjan Tuinstra 
Vanaf oktober 2001 tot en met februari 2002 heeft bij de Fogelsanghstate te 
Veenklooster archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek vond 
plaats naar aanleiding van de restauratie van de state. De restauratie bestond 
uit twee delen. Eerst moest de fundering van de state worden versterkt, daar 
de state anders dreigde te verzakken. Dit zou gedaan worden door een stabili
serende betonconstructie rondom de originele fundering aan te brengen. 
Hiertoe diende rondom het pand een sleuf van circa 2 m breed tot de onder
kant van deze fundering te worden opengelegd. Als extra versteviging zouden 
op regelmatig afstand betonnen platen onder de fundering worden aange
bracht. Het tweede deel van de restauratie bestond uit het aanbrengen van 
vloerverwarming en isolatie onder de originele keldervloeren. De keldervloe-
ren dienden daarvoor te worden gelicht en opgeslagen, waarna ten behoeve 
van de nieuwe ondervloer uit alle kelderruimtes een laag van circa 40 cm 
grond zou worden verwijderd. 

De boven beschreven ingrepen betekenden een behoorlijke verstoring 
van de bodem in en rond het pand. Uit historische bronnen is bekend dat op 
het terrein van de state in de Late Middeleeuwen het vrouwenklooster 'De 
Olijfberg' heeft gestaan. Het vermoeden bestond dat de state, die dateert uit 
1640, direct op de resten van dit klooster was gebouwd. Om te vermijden dat 
tijdens de restauratie waardevolle archeologische gegevens verloren zouden 
gaan, werd besloten tot een archeologische begeleiding van de eerste fase van 
het restauratieproject. Deze begeleiding werd uitgevoerd door ARC BV 

De al bekende geschiedenis van de Fogelsanghstate heeft naar aanleiding 
van de resultaten van de archeologische begeleiding weinig veranderingen 
ondergaan. Wat het voormalige klooster betreft kan slechts één conclusie 
worden getrokken: de state is niet direct op de restanten van (één van) de 
kloosters gebouwd. De fundamenten van kloostermoppen zoals ze tijdens de 
begeleiding zijn waargenomen geven aan dat deze tot de bouw van de state 
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behoren en niet zijn hergebruikt. De fundamenten bevinden zich alleen 
onder de nog bestaande, of aantoonbaar tot de eerste fase van de state beho
rende, voormalige muren. Ook het gevonden aardewerk en bouwmateriaal 
geeft aan dat de state niet op kloosterrestanten kan zijn gebouwd. Verreweg 
het grootste deel van het aardewerk is uit de zeventiende eeuw of van later. 
Botmateriaal is nauwelijks aangetroffen en van menselijke botresten is hele
maal geen sprake. Als de state direct op de plek van het middeleeuwse kloos
ter gebouwd was, zou veel meer bewoningsafval, zoals middeleeuws aarde
werk en mogelijk zelfs sporen van begravingen, verwacht mogen worden. De 
state is dus zeer waarschijnlijk op een nieuwe plek gebouwd. Deze plek zal 
zeker behoord hebben tot het kloosterterrein, maar zal niet eerder voor 
bewoning zijn gebruikt. De kloostergebouwen zullen in waarschijnlijk ruï-
neuze staat vlakbij hebben gestaan, en zullen door de bouwers van de state 
als steengroeve zijn gebruikt. Het lijkt goed mogelijk dat de kloostergebou
wen tot zeker 1640 hebben voortbestaan. Aangezien de state niet op maar 
naast deze gebouwen is gezet, bestaat de mogelijkheid dat ook na 1640 nog 
restanten van het klooster zichtbaar waren. 

Een bijzondere vondst is een betegelde 'Romeinse' badkuip, die in de kel
derruimte onder de erker in de oostgevel werd gevonden. Tot nu toe zijn 
slechts enkele exemplaren van dit type bekend. Het geeft aan dat de bewo
ners van de Fogelsanghstate tot de elite van de Friese samenleving behoor
den. Het bad vormt in ieder geval een concrete uitdrukking van de rijkdom 
van de bewoners. 

LEEUWARDEN 2001 

Nederzettingssporen uit het begin van de jaartelling in de Bullepolder 
Cuno Koopstra 
In opdracht van de projectontwikkelaar Wind Groep BV en de gemeente 
Leeuwarden werd door ARC BV in augustus en september 2001 archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in de Bullepolder, waar een nieuwe stadswijk is 
gepland. 

In de winter van 2000-2001 werd door RAAP in het plangebied een boor-
onderzoek uitgevoerd, waarbij in totaal zes afzonderlijk vindplaatsen werden 
gevonden. Vindplaats 2 werd herkend als een nederzetting uit de Late IJzer-
tijd/ Romeinse tijd. Gezien het karakter en grootte van de vindplaats (125 bij 
200 m) werd behoud in de vorm van een planaanpassing aanbevolen. Dit 
bleek uiteindelijk slechts ten dele mogelijk; het huizenplan kon worden aan
gepast maar de vaart bleek niet te kunnen worden verlegd, waardoor aantas
ting van de vindplaats onvermijdelijk werd. Dit vormde de reden voor het 
door het ARC uitgevoerde onderzoek, dat als een proefsleuvenonderzoek 
gestart en als een definitieve opgraving afgesloten werd. 
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Tijdens de opgraving is een deel van een terp aangetroffen. Op basis van het 
vondstmateriaal kon worden vastgesteld dat deze dateert uit de eerste drie 
eeuwen na Chr. De terpflank werd gekenmerkt door een radiair slotensys-
teem. In de flank zijn geen sporen aangetroffen die kenmerkend zijn voor een 
woonerf zoals afvalkuilen en waterputten. Deze werden echter een eindje 
verder op de terp wel aangetroffen. De terp is tijdens de bewoningsperiode 
enkele malen opgehoogd. De reden van de tussentijdse ophogingen was de 
toegenomen invloed van de zee, waardoor de terp regelmatig werd over
spoeld. De greep van de zee op het woongebied werd ergens in de derde eeuw 
na Chr. dusdanig dat de terp in de Bullepolder werd verlaten. 

De nederzetting moet agrarisch van karakter zijn geweest. Op en rond de 
terp werden runderen, schapen en geiten gehouden en in mindere mate ook 
varkens en paarden. De aangetroffen fragmenten van maalstenen vormen de 
aanwijzing dat graan tot meel werd verwerkt. Uit het archeobotanisch onder
zoek blijkt dat vermoedelijk gerst, vlas, huttentut en zwarte mosterd op of 
rond de terp verbouwd werd. Veeteelt moet ongetwijfeld de hoofdspil 
gevormd hebben binnen dit agrarisch bedrijf. 

Het aangetroffen vondstmateriaal wijst eerder op zelfvoorziening dan op in
tensieve commercieel gerelateerde overproductie van goederen. De handel die 
heeft plaatsgevonden zal daarom vermoedelijk lokaal en extensief zijn geweest. 
Wellicht werden producten als boter en kaas geruild voor bijvoorbeeld eikenhout. 

Onder de terpophoging zijn verscheidene kuilen en greppels aangetroffen 
die in verband konden worden gebracht met veenontginningen en veenwin-
ning. Gezien de schaal van de winning ging het vermoedelijk niet alleen om 
eigen gebruik, maar werd ook om commerciële redenen veen gewonnen. 
Wellicht werd de gestoken turf per boot naar het westelijk en noordwestelijk 
gelegen kweldergebied verhandeld. In die gebieden was namelijk vrijwel geen 
of nauwelijks brandstof voorhanden. 

Uit de profielen van de werkputten kon worden afgeleid dat het gebied na 
de ontginningen en veenwinning en voor de bouw van de terp door de zee 
werd overspoeld. Deze overspoeling moet tussen de dertig en negentig jaar 
hebben geduurd. Het gebied werd daarna weer in gebruik genomen. Op basis 
van dit gegeven, in combinatie met het vondstmateriaal, kan het moment van 
de ontginningen rond 50 voor Chr. worden vastgesteld. Dit houdt in, dat het 
overgangsgebied van veen naar kwelder pas door de mens in gebruik werd 
genomen vanaf de Late Ijzertijd en/of de Vroeg-Romeinse tijd. 

Uit het paleobotanische en het archeozoölogische onderzoek is gebleken 
dat in de ontginningsfase op geringe schaal gerst werd verbouwd en dat een 
kleine hoeveelheid dieren werd gehouden. Deze gegevens vormden het indi
recte bewijs dat in de directe omgeving van de opgravingsputten de resten 
van een nederzetting aanwezig kunnen zijn. 

De terp is door later landgebruik afgetopt. Desondanks zijn de diepliggen
de sporen als putten, kuilen en sloten en ook de oudste terplaag binnen de 
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woonerfzone onbeschadigd gebleven en is een aanzienlijk deel van het bode
marchief dus nog intact. 

Enkele aanvullende vondsten uit de Bullepolder 
Meindert Ley 
Na het onderzoek van de terp Blitsaerd in de Bullepolder werd de opgravings
locatie geëgaliseerd. Een verkenning, na enkele regenbuien, leverde nog een 
aantal vondsten op, waaronder een spinschijf, een schouderblad van een 
rund dat vermoedelijk als een veenschep is gebruikt, en een aantal potscher
ven van streepband- en kartelrandaardewerk. 

Een terp aan de Suderbuorren te Hempens. 
Janneke Hielkema en Cuno Koopstra 
Op de Vinexlocatie aan de Suderbuorren in Hempens is een luxe apparte
mentencomplex gepland, met bijbehorend botenhuis en koetshuis. Op het 
terrein is door RAAP een booronderzoek uitgevoerd. Uit dit booronderzoek 
bleek dat zich op het terrein een terp bevindt. Archeologische indicatoren 
werden tijdens het booronderzoek in het zuiden en midden van het terrein 
aangetroffen. In het noordelijk deel van het terrein waren volgens RAAP 
slechts recente verstoringen aanwezig. Naar aanleiding hiervan werd de 
bouwlocatie naar het noorden verplaatst. 

Aansluitend op het onderzoek van RAAP werd door ARC BV in juli 2001 in 
twee fasen een Aanvullend Archeologisch Onderzoek uitgevoerd op de nieuw 
aangewezen bouwlocatie. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de 
gemeente Leeuwarden en de firma Noppert. 

In de eerste fase van het AAO is een sloopbegeleiding uitgevoerd. Op het 
terrein stond nog een boerderij, die moest wijken voor de nieuwbouw. Direct 
onder de funderingen kwam een fosfaatrijke intacte terplaag aan het licht. 

De tweede fase betrof de aanleg van twee proefsleuven aan de west- en 
oostzijde van de geplande nieuwbouw. Uit deze proefsleuven bleek dat, 
ondanks de bevindingen van RAAP, ter plaatse van de nieuwe bouwlocatie 
van het appartementencomplex toch intacte terplagen aanwezig zijn, evenals 
archeologische grondsporen uit de Late Ilzertijd, Romeinse tijd, Volle Middel
eeuwen, Nieuwe tijd en Nieuwste tijd. Over het algemeen lagen de middel
eeuwse sporen ten zuiden van de Romeinse terplagen. Dit wijst erop dat men 
in de Middeleeuwen hoger op de terp ging wonen en de flanken gebruikte als 
landbouwgrond, waarbij aan moestuinen of akkers gedacht kan worden. Dit 
viel aan de profielen van de proefsleuven ook goed af te lezen, de laag boven 
de Romeinse ophogingslagen bleek namelijk een middeleeuwse bouwvoor te 
zijn. Op deze middeleeuwse bouwvoor zijn lagen aanwezig die het erf vorm
den in de Nieuwe tijd en de Nieuwste tijd. Op grond van de dagzomende 
lagen kon de omvang van de terp globaal bepaald worden. Het blijkt dat de 
kern van de terp ten zuiden ligt van het opgegraven terrein en dat de grens 
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van de terpzooi zeker nog tien meter meer naar het noorden gezocht moet 
worden. Het tijdens het onderzoek aangetroffen vondstmateriaal bestaat uit 
aardewerk, bot, metaal, glas, leer en hout. Het aardewerk bestaat voorname
lijk uit handgevormd terpaardewerk en aardewerk uit de Nieuwe tijd. Het bot-
materiaal bestaat vooral uit resten van runderen, die de voornaamste vlees-
bron vormden in elke periode, gevolgd door de resten van schapen of geiten. 
Door het ontbreken van gezeefd materiaal was niet duidelijk of resten van 
kleine dieren, vogels en vissen in de nederzetting voorkwamen. Jacht op wild 
lijkt geen rol van betekenis te hebben gespeeld in de voedseleconomie. 

Tijdens het AAO zijn de onderste lagen van de terp niet bereikt. Deze lig
gen nog zeker een meter dieper dan het diepst aangelegde vlak. Enkele van de 
sporen die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen gaan eveneens beduidend 
dieper. De relatie tussen het oorspronkelijke landschap en de eerste landge-
bruikers in de Late Ijzertijd en/of Romeinse tijd kon dus nog niet worden 
bepaald. Deze relatie is juist zo belangrijk omdat de vondstlocatie in het over
gangsgebied van veen naar klei ligt. Dit overgangsgebied staat momenteel 
paleogeografïsch en archeologisch in de belangstelling en mogelijke nieuwe 
onderzoeksgegevens zijn van cruciaal belang. 

Bij het aanleggen van een bouwput op het onderzoeksterrein gaat dus een 
intact en belangwekkend archeologisch bodemarchief verloren. De 
opdrachtgevers wordt dan ook geadviseerd om ten behoeve van de bescher
ming van dit bodemarchief de bouwplannen (nogmaals) te wijzigen. Indien 
dit niet mogelijk is, wordt geadviseerd het gehele oppervlak van de nieuw
bouw op te graven. Tijdens dit onderzoek zullen dan ook de putten van het 
AAO verder verdiept moeten worden. 

LEEUWARDERADEEL 2001 

Laat- en postmiddeleeuwse bewoningssporen aan de Truerderdyk te Stiens 
Cuno Koopstra 
Een aantal jaren geleden werd naar aanleiding van gemeentelijke nieuw
bouwplannen door RAAP een booronderzoek uitgevoerd op het oostelijk deel 
van een hooggelegen langgerekt perceel aan de Truerderdyk te Stiens. Op het 
terrein stond toen nog een verbouwde achttiende eeuwse boerderij. Tijdens 
dit onderzoek werden resten van oudere fundamenten aangetroffen. Gezien 
de kleur en de textuur van de stukjes puin kon worden geconcludeerd dat het 
resten van kloostermoppen betrof. Dit vormde een belangrijke indicator dat 
op dit hooggelegen perceel mogelijk resten van bewoning uit de Middeleeu
wen aanwezig waren. In mei 2000 werd door ARC BV op het westelijke deel 
van het terrein een proefsleuf aangelegd en werden rondom de toen nog aan
wezige boerderij boringen gezet. Het profiel van de proefsleuf toonde een 
vondstarm en ongelaagd ophogingspakket dat dateerde uit het eind van de 
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zestiende of het begin van de zeventiende eeuw. Onder het ophogingspakket 
bevond zich een mariene afzetting. Van de boringen rondom de boerderij lieten 
er twee een antropogeen pakket zien dat mogelijk in verband te brengen was 
met eerdere bouwfasen en/of een gegraven funderingssleuf. Uit de overige 
boringen bleek dat het in de proefsleuf aangetroffen natuurlijke niveau oploopt 
en dat de verhoging mogelijk met de aanwezigheid van een kwelderwal verband 
houdt. Ondanks deze resultaten bleven nog een aantal vragen liggen omtrent de 
aard en datering van de middeleeuwse bebouwing waarvan resten onder de 
achttiende eeuwse boerderij konden liggen. Vandaar dat werd besloten om na 
de sloop van de boerderij een Definitief Onderzoek (DO) uit te voeren. 

Tijdens het DO zijn door ARC BV vier proefsleuven aangelegd, één lange 
loodrecht op de lange zijde van de overgebleven middeleeuwse fundamenten 
en drie kortere parallel aan deze sleuf. Uit het onderzoek blijkt dat de verhoging 
voor het grootste deel natuurlijk van oorsprong is. Waarschijnlijk is het een res
tant van een kwelder- of oeverwal. Vreemd genoeg is geen doorlopende langge
rekte rug in het landschap te herkennen. Mogelijk zijn delen aan de oost- en 
westzijde in het verleden weggeploegd. Tot de vijftiende eeuw is door de mens 
geen waarneembaar gebruik gemaakt van de locatie. Een circa 2 meter brede 
sloot, die onder het afgebroken voorhuis werd aangetroffen en die vijftiende-
eeuwse scherven bevatte, geeft een datering aan de eerste exploitatie van het 
terrein, die waarschijnlijk agrarisch van aard was. Aan het eind van de zestien
de en mogelijk het begin van de zeventiende eeuw werd het terrein voor het 
eerst bebouwd. De bebouwing bestond uit een goed gefundeerd voorhuis en 
een op palen rustende schuur. In de achttiende eeuw werd dit gebouw gesloopt 
en een nieuw gebouw opgetrokken op de oude fundamenten. 

22. De twee ogenfibulae uit 

Britsum. Scan: Tjamme Valk, 

Hallum 
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Twee ogenfibulae uit Britsum 
Tjamme Valk en Jelle de Vries 
Op een afgegraven terp in de omgeving van Britsum werden in oktober 2001 
op een onderlinge afstand van één meter twee ogenfibulae gevonden (afbeel
ding 22). De fibulae zijn beide 7 cm lang. Eén fibula verkeert nog in onge
schonden staat, van de andere fibula missen de naald en de veer. 

LEEUWARDERADEEL 2002 

Een stützarmflbula uit Finkum. 
Klaas van der Veen 
In oktober 2002 vond schrijver dezes nabij Finkum een zogenaamde stütz
armflbula. Kenmerkend voor deze inheems-romeinse mantelspelden is de 
breed uitkragende kopplaat met naar beneden uitstekende nokken. Deze 
nokken ondersteunden de lange dunne veer, die bij dit exemplaar is verdwe
nen. Op basis van de smalle, trapezevormige voet kan deze fibula tot gerekend 
worden tot het Gallische B-type, dat in het laatste deel van de vierde eeuw na 
Chr gedateerd kan worden (Böhme 1974, p. 10-13). De verwijzing naar Gallië 
is wat achterhaald; sinds de opkomst van de metaaldetector in de jaren 
negentig van de vorige eeuw blijkt het type net zo goed in Nederland en 
Noord-Duitsland voor te komen. De fibula uit Finkum is van Germaanse 
makelij en is belangrijk vanwege de datering. De vierde eeuw is immers de 
eeuw waarin er sprake is van een lagere bevolkingsdichtheid dan in eerdere 
eeuwen, met name de tweede en vroege derde eeuw. Rond 400 is er sprake van 
een duidelijke bevolkingsgroei, zodat het intrigerend is vondsten te doen die 
qua stijl in de Romeinse periode thuishoren, maar qua datering eerder met de 
nieuwe bewoners van Friesland te associëren zijn. Overigens was deze fibula 
niet de enige vondst. De tweede fibula betreft een Ottoonse/Karolingische 
schijffibel, die ingelegd is met email. De fibula is gedecoreerd met een Malthe-
zer kruis. Deze fibula is te dateren in de negende of tiende eeuw na Christus. 

LITTENSERADIEL 2001 

Prehistorische en (post) middeleeuwse bewoning op het 
stateterrein te Hoxwier 
Cuno Koopstra 
In juni 2001 werden door ARC BV op het voormalige stateterrein te Hoxwier 
enkele proefsleuven aangelegd. De opdrachtgever voor dit AAO was Architec
tenbureau Syb C. Eldering bv. De opdrachtgever wil het stateterrein recon
strueren, waarbij aan de herbouw van de state zelf ook grote aandacht zal 
worden geschonken. 
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Met permissie van de gemeente Littenseradiel en de provinciaal archeoloog 
verrichtte stichting Arghis in de zomer van 2000 onderzoek ten einde de loca
tie van de gracht en het poortgebouwvan de state te bepalen. Men trof zeven
tiende- en achttiende-eeuws muurwerk aan, dat met de state in verband 
werd gebracht. In het verlengde van de langste muur werden restanten van 
beschoeiing gevonden. Ook werden grachten aangesneden, waaronder die 
om een reeds afgegraven stinswier. Tenminste een deel van deze stinswier-
gracht vormde in de zeventiende eeuw een onderdeel van het grachtenstelsel 
van de state. Ten westen van de middeleeuwse gracht werden restanten van 
middeleeuwse bebouwing aangetroffen. Het vermoeden bestond met een 
bebouwde voorhof van de stins te maken te hebben. Tenslotte werden op het 
terrein in resten van de voormalige terp van Hoxwier onder meer Romeinse 
munten en scherven terra sigillata gevonden. 

Uit het AAO blijkt dat het eerder door Arghis aangetroffen muurwerk niet 
heeft behoord tot de zeventiende eeuwse state zelf, maar dat het de resten 
zijn van een bijbehorende, goed gefundeerde kademuur. De state zelf zal 
hoogstwaarschijnlijk gestaan hebben op of direct naast de plek van de huidi
ge boerderij. Onder de zuidgevel van deze boerderij zijn oude bakstenen 
gesignaleerd die dit vermoeden ondersteunen. Waarschijnlijk was de gracht 
van de state verbonden met Mantgumervaart zodat de state over water 
bereikt kon worden om materiaal, producten, afval e.d. aan en af te voeren. 
De kademuur kon eenvoudig worden gekoppeld aan het grachtenstelsel. 

De resten van de vermoedelijke voorhof van een stins bleken tijdens het 
AAO de resten van een eenvoudige muur te zijn. Ten opzichte van de middel
eeuwse gracht heeft deze muur een andere oriëntatie. Vermoedelijk betreft 
het een restant van een schuur. Een tegenhanger van de muur ontbreekt. 
Mogelijk is deze tegenhanger in de negentiende eeuw verwijderd tijdens de 
commerciële terpafgraving. Wellicht zijn toen meer middeleeuwse resten ver
loren gegaan. Uit de kogelpotfragmenten en de kloostermoppen valt af te lei
den dat deze muurresten uit de twaalfde en dertiende eeuw dateren. 

Uit de proefsleuven is verder gebleken dat zich in de noordwesthoek van 
het terrein een terprestant bevindt. Hier heeft zich vermoedelijk de kern van 
de terp bevonden. Het aantal vondsten neemt richting het oosten en zuiden 
sterk af. De nederzettingssporen kunnen, dankzij het vondstmateriaal, geda
teerd worden in de periode: de tweede eeuw vóór tot de tweede eeuw na Chr. 

Naar aanleiding van de resultaten van het AAO is als advies gegeven om de 
eventuele sloop van de boerderij archeologisch te begeleiden ten einde uitsluit
sel te kunnen krijgen over de locatie van de state. De terpzooi bevat veel vondst
materiaal en sporen. Het is dus zeer wenselijk dit terprestant te beschermen. 
Een groot deel van de middeleeuwse gracht is nog intact en dient eveneens be
schermd te worden. Dit geldt uiteraard ook voor de resterende intacte grachtvul
lingen van de zeventiende eeuwse state. Vermoedelijk zijn over het terrein ver
spreid ook nog andere fundamenten van middeleeuwse bebouwing aanwezig. 
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Leerbeslag te Winsum 
Gerriî Suierveld 
Onder Winsum trof schrijver dezes op een stuk grasland een groot stuk 
schelpvormig leerbeslag aan, waarschijnlijk daterend uit de Romeinse tijd. Er 
konden geen bijvondsten worden geborgen. 

MENALDUMADEEL 2001 

Bijlvormige hanger onder Hatsum 
Gerriî Suierveld 
Ten oosten van Hatsum onder Dronrijp vond schrijver dezes op een stuk gras
land een bijlvormige hanger. Tevens werd er door hem een benen dobbel-
steentje met een loden kern aangetroffen. 

Een terprestant aan de Puoldyk te Dronrijp 
Janneke Hielkema 
Ten oosten van een nieuwbouwwijk te Dronrijp ligt aan de Puoldyk een ter
rein dat eigendom is van gemeente Menaldumadeel. Het betreft een braaklig
gend stuk grond dat door de gemeente wordt gebruikt om overtollige grond 
op te slaan. Het zal worden afgegraven bij de aanleg van een grote waterpartij. 
Enkele amateur-archeologen hebben op het terrein grote hoeveelheden aar-
dewerkscherven verzameld. Hoewel oude landkaarten op deze plek geen terp 
aangegeven, waren de aard en hoeveelheid van de vondsten zodanig, dat in 
de ondergrond de restanten van een terp vermoed moesten worden. De vind
plaats ligt op de zuidwest-noordoost georiënteerde kwelderwal van Baijum, 
Dronrijp en Menaldum. De vroegste terpen op deze rij dateren uit de vierde 
en derde eeuw v. Chr. Nadat de vindplaats bij de gemeente en de provinciaal 
archeoloog van Friesland was gemeld, werd door ARC BV in oktober 2001 een 
Aanvullend Archeologisch Onderzoek uitgevoerd. Het AAO bestond uit het 
aanleggen van twee proefsleuven. 

Tijdens dit onderzoek kwam naar voren dat in het braakliggende terrein 
aan de Puoldyk inderdaad de restanten van een afgegraven terp liggen. De 
oudste sporen wijzen op bewoning vanaf de eerste eeuw na Chr. Het overgro
te deel van het aangetroffen materiaal is echter afkomstig uit de tweede en 
derde eeuw na Chr. Het profiel liet verschillende ophogingslagen zien. Tussen 
deze lagen was een overspoelingslaag te zien. Dit betekent dat (een deel van) 
de terp overspoeld is geweest, waarna men weer nieuwe ophogingslagen 
heeft aangebracht. De kwelderwal waarop de terp ligt is aan de westzijde 
hoger dan aan de oostzijde. Gezien de profielen en de oriëntatie van de dag-
zomende lagen lijkt de kern van de terp in het westelijke deel van het terrein 
te hebben gelegen. De ophogingslagen die tijdens het onderzoek zijn aange-
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troffen liggen aan de flank van de terp. Aan de westzijde zijn geen terplagen 
waargenomen. Deze zijn waarschijnlijk bij het afgraven van de terp verdwe
nen. In beide proefsleuven werden ingravingen van greppels en kuilen aange
troffen. De greppels leverden geen materiaal op en zijn daardoor niet te date
ren. De overige sporen stammen uit de tweede en derde eeuw na Chr. 
Opvallend, want voor Friesland uniek, is de vondst van een fragment van een 
bronzen Romeinse spiegel. Ook zijn er aanwijzingen gevonden voor metaal
productie. 

Tijdens het onderzoek zijn geen sporen van bewoning na de derde eeuw na 
Chr. aangetroffen. Vermoedelijk hebben de bewoners de terp door de toene
mende invloed van de zee verlaten. De totale omvang van de terp is op grond 
van dit AAO niet te bepalen. Buiten het nu onderzochte deel kunnen sporen van 
huizen, bijgebouwen, waterputten, afvalkuilen etc. aanwezig zijn, evenals nog 
oudere terplagen of grondsporen dan die welke nu zijn bestudeerd. 

Vondsten rondom Menaldum 
Johan Postma 
In april 2001 deed schrijver dezes een aantal interessante vondsten op een 
geploegde terp nabij zijn woonplaats Menaldum. Onder de vondsten waren 
een germaanse kniefibula, een karolingische schijffïbula, een vroegmiddel
eeuws verguld bronzen beslagstukje dat versierd is met een kruis en een veer-
tiende-eeuws muntgewichtje. 

MENALDUMADEEL 2002 

Apollo in Friesland 
Jan Zijlstra 
In de maand september 2002 vond Daan de lager op een terp in Menalduma-
deel een Romeins bronzen godenbeeldje (afbeelding 23). Het is helaas nogal 
beschadigd; zo ontbreken beide onderbenen, de linkerarm en de rechter 
onderarm. Deze fragmentarische staat maakt identificatie iets lastiger omdat 
bijvoorbeeld attributen ontbreken. De stijl en afwerking van de figuur zijn 
echter goed bewaard, zodat uit de bevallige enigszins vrouwelijke houding en 
de haardracht van de overigens mannelijke figuur is af te leiden dat het waar
schijnlijk gaat om Apollo. Met name het lange haar en de knot wijzen daarop. 
Het beeldje is massief gegoten zoals vrijwel altijd het geval is bij kleine 
Romeinse bronsplastieken. Uit Friesland zijn drie Apollobeeldjes bekend en 
dat is relatief weinig als we bedenken dat van de ca. 40 beelden die hier zijn 
gevonden (goden, personificatie en dieren) er 10 Mercurius voorstellen en 7 
Mars. De vondst van De Jager is dus een mooie versterking van het 'Friese 
pantheon'. De datering is waarschijnlijk tweede of derde eeuw na Chr. 
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23. DeApollo uit Menaldumadeel. Foto's: Anne de Boer, Sneek 

Mogelijk hakbrons te Dronrijp 
Gerrit Suierveld 
In december 2001 heeft schrijver dezes op een grasland op een terprestant te 
Dronrijp een dierkopfïbula aangetroffen. Elders op de terp werd in het voor
jaar van 2002 een denarius van Faustina I (overleden 141 na Chr.) gevonden. 
Dat dit grasland vondsten prijsgeeft, heeft zonder twijfel te maken met het 
feit dat de terp voor 2001 drie jaar lang als akker in gebruik was. Reeds eerder 
werd melding gemaakt van de vondst van kapotte bronzen voorwerpen uit de 
Romeinse tijd. Het is niet uit te sluiten dat het gaat om hakbrons dat voor 
omsmelten bedoeld was. Ongetwijfeld zal de ploeg nieuwe vondstlagen heb
ben geraakt, iets waarop ook de aangetroffen scherven lijken te wijzen. 

Romeinse en vroeg-middeleeuwse vondsten uit Slappeterp 
Gerrit Suierveld 
In 2001 en 2002 bezocht schrijver dezes enkele malen de omgeving van Slap
peterp. In de zomer van 2001 vond hij hier een aantal munten, zoals een 
gekapte serstertius van Hadrianus (117-138), een gaaf bronzen muntje van 
Tetricus II en een sceatta (continentaal runen type). Tevens werd een Dom-
burgfibula gevonden, waarop nog sporen van vertinning zichtbaar zijn. In 
december 2001 werd opnieuw een Romeins muntje gevonden, ditmaal een 
van Tetricus I. Ook konden toen enkele fibulae worden geborgen, waaronder 
een deel van een Angelsaksische fibula. In het najaar van 2002 werd een gelij-
karmige fibulae (een zogenaamd 'strikje') aangetroffen. Daarnaast verdienen 
twee denarii te worden vermeld: een denarius van Vespasianus (69-79) en een 
van Faustina I (overl. 141).. 
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De sarcofaag van Boksum 
Cuno Koopstra 
Ten behoeve van het leggen van nieuwe afvoerbuizen is in januari 2002 met 
behulp van een minikraan een sleuf aangelegd op het kerkhof van Boksum. 
Tijdens deze graafwerkzaamheden werd een twaalfde- mogelijk laat elfde-
eeuwse rood zandstenen sarcofaag aangetroffen. Helaas was de sarcofaag 
door de graafmachine geraakt en hierdoor deels beschadigd. De sarcofaag 
toonde echter ook enkele oude breuken. Tijdens het blootleggen van de sar
cofaag is hierdoor een groot fragment van de sarcofaag losgebroken. Rond de 
sarcofaag werden enkele tufsteenbrokken aangetroffen. De ligging van deze 
stenen was zodanig dat een associatie met de sarcofaag niet ondenkbaar 
scheen. 

Op 27 februari 2002 is de vondstlocatie nader onderzocht door ARC BV. 
Ten noorden en ten westen van de sarcofaag werden twee profielen schoon-
gestoken. Daarnaast zijn de eerder aangetroffen tufsteenbrokken schoonge
maakt en ter bestudering iets meer vrijgelegd. Helaas leverden beide profie
len geen informatie over de begraving van de sarcofaag. De tufsteenbrokken 
bleken geen structuur te vormen. De stenen lagen weliswaar dicht bij elkaar 
maar na schoonmaken bleken ze ten opzichte van elkaar zo onregelmatig te 
liggen dat een onderlinge associatie uit te sluiten was. De oorspronkelijke 
tufstenen kerk van Boksum is, zoals blijkt uit het huidige muurwerk, vele 
malen gerenoveerd. In de twaalfde en dertiende eeuw werden al vele tufste
nen vervangen door kloostermoppen. Waarschijnlijk zijn veel van de kapotte 
tufstenen rond de kerk in de grond geraakt. Natuurlijk valt niet uit te sluiten 
dat tufstenen voor allerlei doeleinden werden hergebruikt, bijvoorbeeld voor 
het omlijsten van graven. Bij de aangetroffen tufstenen is daar echter geen 
sprake van. Aan de westzijde van de sarcofaag lag naast één van de stenen een 
kinderschedel met enkele wervels en een onderkaak. Deze skeletresten waren 
verrommeld en lagen dus niet in situ. 

De sarcofaag ligt exact parallel aan de kerk en is dus precies oost-west geo
riënteerd. Hierdoor is het zeer aannemelijk dat de sarcofaag in situ ligt. Er valt 
echter niet uit te sluiten dat de sarcofaag is hergebruikt en dat deze door de 
eeuwen heen één of zelfs meerdere keren is verplaatst en mogelijk dus niet 
meer op de oorspronkelijke plek ligt. Door het ontbreken van de omliggende 
grond is dit niet meer vast te stellen. 

Omdat het risico groot werd geacht dat de sarcofaag beschadigd zou 
raken door mogelijke toekomstige werkzaamheden aan de kabels en leidin
gen, werd na enig overleg besloten om de sarcofaag te lichten. Het feit dat 
teveel van het omliggende bodemarchief was verstoord om de locatie archeo
logisch gezien nog als waardevol te bestempelen, speelde mee bij deze beslis
sing. Aangezien de sarcofaag zowel een aantal recente als oude breuken bleek 
te hebben, kon de sarcofaag zonder veel problemen in een aantal etappes 
worden gelicht. De onderliggende bodem is vervolgens in kwadranten gecou-
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peerd zodat een eventuele ingraving zou kunnen worden waargenomen. De 
coupeprofielen toonden echter geen kleurverschillen in de bodemopbouw 
die een eventuele grafkuil zouden kunnen aantonen. Wel werden circa 20 cm 
onder de sarcofaag enkele menselijk resten aangetroffen, waaronder een 
schedel en een spaak- en scheenbeen. Wellicht vormen deze beenderen res
ten van één individu. 

Een Romeinse sleutel uit Marssum 
Jan Zijlstra 
Enkele jaren geleden deed Robert van Wieren op de zuidoostelijke flank van 
de dorpsterp van Marssum een bijzondere vondst. Hij detecteerde een 
Romeins bronzen sleutelhandvat in de vorm van een paardenhoofd (afbeel
ding 24). De kop ontspringt uit een calyx (kelk van acanthusbladeren) en is 
karakteristiek voor een paard in volle galop, dat wil zeggen gestrekt en met de 
oren plat. Er is geen hoofdstel, maar wel een typische (gecultiveerde) haar-
knot of wrong. Een vrijwel exacte parallel is bekend uit Arentsburg (beschre
ven als mesheft). 

24. Het Romeinse bronzen sleutelhandvat uit Marssum. Tekening: Jan Zijlstra, Leeuwarden 
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Binnen de Romeinse tijd is het stuk moeilijk nader te dateren, maar plaatsing in 
de tweede of derde eeuw lijkt gezien de frequentie van de Romeinse importen 
het meest waarschijnlijk. In Friesland is een compleet exemplaar bekend uit 
Winsum. Dit ruim 15 cm lange stuk heeft een heft of handvat in de vorm van een 
hondenkop (Boeles 1951). 

Het voorwerp is gegoten volgens de in die tijd gebruikelijke zogenaamde 
kern-mantelmethode waarbij geen gietnaden ontstaan zoals bij het tweedelige 
matrijsprocédé. De leemkern is nog aanwezig. Afgezien van een speelschijfje van 
terpaardewerk werden geen contemporaine (gelijktijdige) vondsten gedaan. 

Grote haaksleutels waarover het hier gaat waren waarschijnlijk niet bedoeld 
voor dagelijks gebruik. Wellicht hadden ze een ceremoniële functie of was het 
een statussymbool. Het feit dat er een exemplaar in Winsum is gevonden zou 
ook een aanwijzing in die richting kunnen zijn: binnen het terpengebied was 
Winsum in de Romeinse tijd mogelijk een centrum (Romeinse wachtpost). Het 
aldaar aangetroffen materiaal neemt een bijzondere plaats in. In het verlengde 
daarvan geldt dat ook min of meer voor Dronrijp en Beetgum. Marssum past 
daar heel goed tussen. 

Een terp op een bedrijventerrein bij Menaldum? 
Johan Postma 
Bij het graven van een sloot naast een nieuw aangelegd fietspad ten noorden 
van Menaldum, vond schrijver dezes enkele grote fragmenten streepband-
aardewerk uit het begin van de jaartelling. Omdat er op het naastgelegen ter
rein een industrieterrein is gepland, werd besloten aldaar nader archeologisch 
onderzoek uit te laten voeren, mede ook omdat dit terrein grenst aan een terp 
die geclassificeerd werd als een terrein van hoge archeologische waarde. In 
oktober 2002 werd door bureau De Steekproef, in nauwe samenwerking met 
schrijver dezes een booronderzoek en veldkartering uitgevoerd, waarbij in één 
boring een nog intacte cultuurlaag (wellicht een put of sloot) werd aangetroffen. 
Bovendien bleek uit de overige boringen dat het niet uitgesloten is, dat er zich 
over een redelijk uitgestrekt terrein bewoningssporen bevinden. Het is waar
schijnlijk dat het onderzochte terrein deel uitmaakt van de terp aan de overkant 
van de weg. De sporen zijn dermate waardevol, dat een archeologische opgra
ving wenselijk is om de precieze waarde van de archeologische resten te bepa
len. Dit zal vermoedelijk in de loop van 2003 plaatsvinden, waarna besloten zal 
worden welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. 

Vondsten nabij Sanwei 
Johan Postma 
In februari van dit jaar heeft schrijver dezes een aantal interessante vondsten 
gedaan op een geploegde terp nabij de Sanwei. Het betreft drie fibulae, waar-
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onder een laat Romeinse beugelfibula en een schijffibula uit de negende 
eeuw. De laatste meet slechts 12 bij 12 millimeter, hier geldt klein maar fijn: 
op het oppervlak is nog heel duidelijk zwart glaspasta aanwezig. De fibula is 
bovendien gedecoreerd met een kruis. Tevens werd er een bronzen laat-
Romeinse of vroegmiddeleeuwse riemtong en een gehalveerde penny van 
Henry (omstreeks 1250) gevonden. 

NIJEFURD2001 

Blokhuisterrein Stavoren opnieuw aangetast 
Auke Bult 
Bij toeval werd in mei 2001 door schrijver dezes gezien, hoe het voormalige 
blokhuisterrein met behulp van een kraan werd afgeschraapt en gedraineerd 
ten behoeve van een nieuw aan te leggen grasveld. Het is verbazingwekkend, 
dat de werkzaamheden werden uitgevoerd zonder dat archeologische bege
leiding was geregeld. De afgelopen jaren is immers herhaaldelijk benadrukt 
dat middeleeuwse sporen onder dit terrein direct onder de zode liggen. Dit 
bleek ook nu weer. Hoewel de waarneming in een zeer laat stadium werd 
gedaan, kon nog worden vastgesteld dat middeleeuwse afvalkuilen waren 
geraakt. Onder de vondsten bevonden zich scherven van Pingsdorf-, Paffrath-
en kogelpotaardewerk. 

Kappenburg of toch een deel van Warns? 
Auke Bult 
De laatste jaren zijn in het dorp Warns bij archeologische waarnemingen tal 
van belangwekkende vondsten gedaan. Het dorp Warns is langgerekt en heeft 
duidelijk twee kernen: Warns-noord en Warns-zuid. In de weilanden op een 
stuwwal ten oosten van het dorp en ter hoogte van het midden van Warns 
kwamen in september 2001 tijdens egalisatiewerkzaamheden bewoningsspo-
ren aan het licht. Over een groot oppervlak langs een tijdelijk weer zichtbaar 
geworden pad kwamen zaken te voorschijn als een oude dobbe, afvalhopen, 
de restanten van fundaties en puin. Er konden diverse soorten stenen worden 
geregistreerd: gele stenen (afmetingen 20 bij 10 bij 5 cm), vele rode stenen 
(afmetingen 22,5 bij 11,5 bij 5 cm) en zelfs gele kloostermoppen van 30/31 bij 
15,5 bij 7,5/8 cm. Verder onder andere zeventiende-eeuwse vondsten als spij
kers, fragmenten van dakpannen, estrikken (zwart; 14x14x2,5) en een 
paars/blauw tegeltje met een afbeelding van een ridder te paard. De conclu
sie moet luiden dat de aangetroffen baan met sporen duidt op zestiende
en/of zeventiende eeuwse bewoning ter plaatse. Zijn het wellicht sporen van 
het verdwenen Kappenburg? Overigens is de start van de bewoning alhier nog 
onduidelijk. Een middeleeuws begin is niet uit te sluiten. Misschien is de 
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scherf van Pingsdorf-aardewerk die tijdens de waarneming kon worden 
geborgen, een eerste aanwijzing in deze richting. 

Door de bevindingen van de laatste jaren, en door de opmerkelijke vond
sten van dit jaar in het bijzonder, is evident geworden dat in deze regio de nog 
aanwezige landschappelijke- en cultuurhistorische waarden in een laatste 
fase van complete verdwijning verkeren. Als amateur-archeoloog voel je je 
nietig indien deze waarden in zo'n korte tijd voorgoed kunnen verdwijnen. 
We kunnen slechts trachten deze waarden nú waar te nemen én voor de toe
komst vast te leggen. 

Middeleeuwse sporen aan de Smidstraat 16 te Stavoren 
Auke Bult 
In november 2001 was het als gevolg van de afbraak van een woning aan de 
Smidstraat mogelijk om in een kort tijdbestek een waarneming te doen. De 
woningen aan de Smidstraat zijn gebouwd op een naar de straat toe sterk 
oplopende percelen. De straat ligt ruim twee meter hoger dan bijvoorbeeld 
het nabije blokhuisterrein of de Schansstraat. Helaas bleek het perceel al zo 
goed als afgegraven en de grond reeds afgevoerd. In het achterste deel van het 
perceel kwamen relatief jonge bewoningssporen en zeventiende-eeuwse 
scherven te voorschijn. De grond was hier ruw verstoord. Belangwekkender 
was een twaalfde- of dertiende-eeuws grondspoor, dat opliep naar de Smid
straat en mogelijk een begrenzing heeft gevormd. Van middeleeuwse oor
sprong waren vermoedelijk ook verscheidene vlak tegen de weg in de grond 
geslagen paaltjes (diameter 8-10 cm). Tussen deze paaltjes lagen diverse grote 
en kleine keien, waarbij het opmerkelijk was dat daaronder weer paaltjes 
(diameter 8-10 cm) lagen. Vlak tegen de weg had zich een houten vat bevon
den, waarvan een stukhoutwas achtergebleven (breedte 6-7,5 cm, dikte 1-1,8 
cm). 

Een oude muur te Kippenburg onder Oudemirdum 
Auke Bult 
Door Staatsbosbeheer (Oudemirdum) werd bij schrijver dezes in juni gemeld 
dat bij het graven van een sloot naast een golfterrein bij Kippenburg onder 
Oudemirdum bakstenen waren aangetroffen. Men liet een aantal rode stenen 
zien met de afmetingen van 30 bij 15 bij 7,5 cm en van 27,5 bij 13 bij 8,3 cm. 

De bakstenen bleken te zijn aangetroffen op een diepte van 130 cm onder het 
maaiveld. De stenen zijn waarschijnlijk afkomstig van een muur, waarvan een 
restant nog te vermoeden is onder het bos buiten het golfterrein. 
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NIJEFURD 2002 

Terrein klooster Hemelum sterk aangetast 
Johan Jelsma en Caroline Tulp 
Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau De Steekproef heeft op 16 en 17 
juli 2002 hoogtemetingen en grondboringen uitgevoerd op het terrein van het 
voormalige Benedictijner Sint Nicolaasklooster te Hemelum. Dit klooster is hal
verwege de dertiende eeuw gebouwd en rond 1580 afgebroken. Gedurende 
lange tijd zijn funderingsresten van de kloostergebouwen zichtbaar geweest. 
Aan de hand van hoogtemetingen is een patroon in het reliëf aan het licht geko
men dat verband lijkt te houden met een voormalig rechthoekig gebouw of 
ommuring. Deze structuur heeft een breedte gehad van ongeveer 57 meter. Ver
moedelijk is het overigens diepe spoor ontstaan toen muurresten werden ver
wijderd en de in de uitbraaksleuven geworpen grond enigszins inzakte. Grond
boringen toonden aan dat de bodem op dit terrein sterk is aangetast. Tot op de 
keileem is het bodemprofiel volledig verstoord. In geen van de boringen zijn 
grote baksteenfragmenten of andere aanwijzingen voor muurresten gevonden. 
Jhr. Gerard van Swinderen zou rond 1868 'De Klaster' hebben laten afgraven. 
Het is zeer aannemelijk dat tijdens het afgraven van het perceel de resterende 
fundering- en muurresten zijn gesloopt en verwijderd. Tijdens de aanleg van 
drainagesleuven heeft het Argeologysk Wurkferbân waarnemingen verricht. 
Hierbij zijn geen funderingen of muurresten aangetroffen. De auteurs zouden 
hierbij graag Auke Bult hartelijk bedanken voor zijn enthousiaste medewerking 
aan de hoogtemetingen en het booronderzoek. Ook bedanken zij Arjen Draais-
ma en Jan Haagsma van het Wurkferbân voor hun medewerking. 

Een laatmiddeleeuwse terp bij de Tomashof 
Cuno Koopstra 
In opdracht van gemeente Nijefurd is in maart 2002 door ARC BV een Aanvul
lend Archeologisch Onderzoek uitgevoerd op een terrein direct ten zuiden 
Workum. Het onderzoeksterrein betreft een weiland, direct ten westen van de 
voormalige boerderij 'De Tomashof'. De aanleiding voor dit onderzoek is de 
geplande aanleg van een nieuwe stadswijk. 

Reeds eerder is door RAAP een booronderzoek uitgevoerd. Uit dit onder
zoek is gebleken dat zich op het terrein een laat-middeleeuwse terp bevindt. 
Deze was in de jaren zestig van de vorige eeuw nog als verhoging in het land
schap zichtbaar. Er is toen echter ongeveer 75 cm van de terp afgegraven. Tij
dens deze graafwerkzaamheden zijn archeologische waarnemingen gedaan. 

In overleg met de provinciaal archeoloog werd besloten om een 100 m 
lange en 4 m brede proefsleuf aan te leggen over de hele terp. Tijdens het 
onderzoek werd duidelijk dat zich onder de terp sporen bevinden die wijzen 
op veenontginningen en/ of veenwinningen. Het betreffen ingravingen in het 
natuurlijke veen die toe te wijzen zijn aan twee afzonderlijke antropogene fasen. 
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Uit het profiel blijkt dat tussen en na beide fasen het gebied door de zee is over
spoeld. Natuurlijk afgezette klei- en zandlagen vormen hiervoor het bewijs. Ver
moedelijk dateren de sporen uit de Romeinse tijd. In de Late Middeleeuwen 
wordt dan op het natuurlijk afgezette pakket sediment de terp opgeworpen. 
Hiervan is de kern, daterend uit de elfde tot de veertiende eeuw, in zijn geheel 
bewaard gebleven. Uit het onderzoek is gebleken dat juist dit deel van de terp 
bewoningssporen bevat. De aangetroffen sporen wijzen op één of zelfs meerde
re woonerven. Drie zodenconstructies vormen wellicht de resten van bijgebou
wen. Naast deze zodenconstructies zijn verscheidene afvalkuilen en waterput
ten gevonden, sporen die op een woonerf te verwachten zijn. 

De nederzetting betrof een boerensamenleving waarbinnen veeteelt de 
belangrijkste bron van de voedseleconomie moet hebben gevormd. Op basis 
van de faunaresten blijken runderen het belangrijkste dier van de toenmalige 
veestapel te zijn geweest. Schapen en geiten zullen eveneens van belang zijn 
geweest. Op geringe schaal werd ook akkerbouw bedreven, zoals ondermeer 
blijkt uit een fragment van een maalsteen en de aangetroffen resten van gerst. 
Aan de hand van de ophogingslagen is duidelijk geworden dat de terp zich 
ten tijde van de bewoning nog wel binnen de invloedssfeer van de zee 
bevond. Dit wordt bevestigd door zaden van zoutminnende planten die tij
dens het botanisch onderzoek zijn aangetroffen. Gerst is echter een gewas dat 
ook in een zout milieu kan gedijen. Dit in tegenstelling tot gewassen als tarwe 
en rogge die alleen kunnen groeien op zoutarme bodems. 

Naast agrarische werkzaamheden heeft men zich op de terp ook gericht op 
productie van kalk of zout. Op de westflank van de terp zijn afvalkuilen gevon
den, die volledig waren gevuld met verbrand leem. Vermoedelijk heeft men door 
middel van verbranding van mineraalrijke klei, calcium of natrium gewonnen. 
Uit het aardewerkonderzoek is gebleken dat in geringe mate ook handel is 
gedreven. Een kleine hoeveelheid importaardewerk uit het Duitse Rijnland en 
België vormt hiervoor de aanwijzing. Mogelijk waren zuivel, wol, kalk of zout in 
ruime hoeveelheden aanwezig en konden deze producten worden verhandeld. 

De terp kwam ten tijde van de bewoning onder toenemende invloed van 
de zee te staan. De terp is om deze reden in vijf etappes opgehoogd. De oor
spronkelijke terp moet, op basis van de dikte van de ophogingspakketten, een 
hoogte hebben gehad van ca. 2,5 meter. Hiervan is op het centrale deel 1,75 
meter bewaard gebleven, waaronder de kernterp met de bewoningsresten. 
Drie ophogingspakketten zijn door graafwerkzaamheden in de jaren zestig 
van de vorige eeuw verloren gegaan. De terp heeft vermoedelijk een omvang 
gehad van 140 bij 115 meter. 

Gezien de gaafheid en mate van conservering is het zeer wenselijk de terp 
te beschermen. Bovendien zijn onder de terp sporen aangetroffen die inzicht 
kunnen verschaffen in de rol die de mens in het voormalige veengebied rond 
Workum heeft gespeeld. Mogelijk leveren deze sporen ook een beeld op van 
de vroegste ontwikkeling van Workum. 
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OOSTSTELLINGWERF 

Een mesolitische jacht- en slachtplaats in lardinga 
Wietske Prummel, Marcel Niekus, Nicolien Bottema-Mac Gillavry, Sytse Botte-
ma en René Cappers 
Van 2 tot en met 27 september 2002 voerde het GIA (RUG) met een groot aan
tal studenten een opgraving en boorcampagne uit langs de Boven Tjonger ten 
westen van Jardinga (Oosterwolde). Op deze piekwaren in 1981 vuurstenen, 
botten van oerossen en een edelhert met snijsporen aangetroffen, die later 
geïnterpreteerd werden als resten van een jacht- en slachtplaats uit het Laat-
Mesolithicum (zie: De Vrije Fries dl. 78,1998). 

De campagne van 2002 had als doel vast te stellen of de interpretatie van 
de gegevens uit 1981 juist was, of dat er wellicht (ook) andere activiteiten had
den plaatsgevonden. Daarnaast wilden we onderzoeken of de vondsten in 
situ lagen, hoe de conserveringstoestand van de vondsten was, wat de 
omvang van de vindplaats was, hoe het landschap er uit zag in het Laat-Meso-
lithicum en waar de nederzetting(en) lag(en) van waaruit de jacht werd 
bedreven. Het onderzoek werd ondersteund door de provincie Fryslân, de 
stichting Je Maintiendrai Friesland en de gemeente Ooststellingwerf. 

De opgravingsputten besloegen langs de Boven Tjonger 10 m (inclusief de 
2,4 m brede werkput uit 1981) en strekten zich tot 70 m loodrecht op de Tjon
ger uit. Uit de opgraving bleek dat de vindplaats grotendeels in situ ligt. Deze 
conclusie werd bevestigd door de fysisch-geograaf drs. J.J. Delvigne (RUG) en 
de geologen drs. P.C. Vos en ing. B. Klijnstra (TNO-NITG). De resten lagen op 
een kleine zandtong tussen diepe geulen, die met houtrijk veen gevuld waren. 
De zandtong stak waarschijnlijk uit in de prehistorische bedding van de 
Boven Tjonger. De locatie bleek zich in zuidelijke, noordelijke en oostelijke 
richting nog iets verder uit te strekken dan de opgravingsput uit 1981 en 
besloeg tenminste 10 bij 8 m. 

In 2002 werden de vondsten voornamelijk in de prehistorische bedding en 
op de zandtong gedaan. Er werden eveneens botten van oeros en edelhert 
aangetroffen. Daarnaast kwamen enkele botten van bever (met snijsporen), 
moerasschildpad (de eerste vondsten uit Fryslân!; afbeelding 25) en snoek te 
voorschijn. De oerosbotten behoren overwegend tot dezelfde categorieën als 
die aangetroffen in 1981 (slachtafval, vooral van botten waar vrijwel geen 
vlees aanzit). Nieuw was de aanwijzing dat ook bever werd gegeten. 

Er kwam weer een beperkt aantal laat-mesolithische vuurstenen artefac
ten te voorschijn, waaronder klingen. Daarnaast kwamen een geretoucheer
de afslag, mogelijk een kernstuk en enkele tientallen vuursteensplinters aan 
het licht. Enkele artefacten zijn verbrand. Op verschillende plaatsen in de 
profielen werden monsters genomen voor palynologisch onderzoek (stuif
meel) en archeobotanisch (zaden) onderzoek. 
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5 cm 
25. Platen uit het dekschild van de moerasschildpad uit Jardinga. Foto: RUG 

In de opgravingsputten bevond zich veel hout, dat bemonsterd is voor nader 
onderzoek. Toen drie aangepunte, verticale paaltjes werden aangetroffen die 
met hun punt dwars door een liggende stam staken, werd de opgraving 
onderbroken en werd dit hout nauwkeurig onderzocht en bemonsterd. Snel
le determinatie en 14C-datering wees uit dat de liggende stam een den is uit 
ca. 9220-8740 v, Chr. (Preboreaal). De drie stammetjes die door de dennen
stam heen zijn geslagen, blijken echter uit het Laat Mesolithicum te dateren 
(14C-dateringen ca. 5500-5000 v. Chr.). Het laatste stammetje is tot op 30 cm 
onder het maaiveld bewaard gebleven. Welke constructie de laat-mesolithi-
sche mens hier heeft gebouwd is op dit moment nog niet duidelijk. 
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De laat-mesolithische activiteiten speelden zich afin een breed beekdalland-
schap, geflankeerd door een geleidelijk oplopende, pleistocene zandrug. Tij
dens het Laat Mesolithicum was de Boven Tjonger een langzaam stromende, 
vrijwel stilstaande waterloop in een elzenbroekbos. In de waterloop stond ten 
tijde van de oerosjacht zeker één meter water, zoals blijkt uit de aanwezigheid 
van stuifmeel van waterlelie en gele plomp. Het voorkomen van deze twee 
waterplanten geeft aan dat het water tenminste zo breed was als een flinke 
sloot. Een laat-mesolithische woonplaats met haarden en vuursteenbewer-
kingsplaatsen is niet aangetroffen. Het is ook niet waarschijnlijk dat de oeros
sen en edelherten zich zo dicht bij een nederzetting zouden wagen. Waar
schijnlijk bevonden de bijbehorende nederzettingen zich elders op de hoger 
gelegen flanken of aan de andere kant van de Boven Tjonger. 

Een groot aantal houtmonsters is en wordt nog gedateerd met de conven
tionele 14C-methode. Monsters van een selectie van de dierenbotten zijn inge
zonden voor AMS 14C-dateringen. Onder de reeds gedateerde bewerkte hout
vondsten deden zich enkele verrassingen voor. Een aangepunte paal bleek te 
dateren uit de periode van de Swifterbantcultuur (4340-4220 v. Chr.). Twee 
paalpunten die op korte afstand van elkaar werden aangetroffen, dateren uit 
de Midden Bronstijd (1440-1210 en 1390-1210 v. Chr.). Dit zijn aanwijzingen 
dat de mens ook in latere perioden deze plek bezocht. Twee aardewerkscher-
ven (een uit de opgraving van 1981 en de tweede uit een boring uit 2002) van 
onbepaalde periode, duiden hier ook op. 

Een eerste onderzoek aan plantenresten is uitgevoerd aan monsters die 
afkomstig zijn uit zand- en veenafzettingen in het oostelijke deel van de 
opgraving. Van de els en de hazelaar zijn relatief veel resten (elzenproppen en 
hazelnoten) aangetroffen. Daarnaast zijn dennenzaden gevonden. Deze 
samenstelling van bomen wijst op de overgang van Boreaal naar Atlanticum 
(rond 7000 v. Chr.). De elzen zullen, tezamen met braam en diverse zegge-
soorten langs de Tjonger een vochtig elzenbroekbos hebben gevormd. De 
hazelaar zal op de hogere oeverwallen gegroeid hebben, terwijl de den moge
lijk op hogere delen in de regio voorkwam. 

De overige plantenresten zijn merendeels afkomstig van oever- en water
planten. Oeverplanten zijn vertegenwoordigd door diverse zeggensoorten, 
egelskop, boterbloemen, waterbies, mattenbies en ganzerikken. In het water 
groeiden waterdrieblad, diverse fonteinkruidsoorten, gele plomp, waterlelie 
en grof doornblad. 

Twee opmerkelijke soorten zijn buizerdmos (Rhytidium rugosum) en draad
fonteinkruid [Potamogeton filiformis). Buizerdmos is een kalkindicator. De 
soort is tegenwoordig slechts bekend van enkele groeiplaatsen in de duinen bij 
Noordwijk en op Walcheren. Draadfonteinkruid is als levende plant pas recente
lijk in enkele duinmeertjes op Texel aangetroffen, maar mogelijk is de onopval
lende soort eerder over het hoofd gezien. Beide soorten zijn ook aangetroffen in 
pleistocene afzettingen bij Orvelte (Moershoofd Insterstadiaal Complex). 
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De conclusie, die op grond van de in 1981 aangetroffen resten is getrokken, 
namelijk dat zich ter plekke een slachtplaats uit het Late Mesolithicum heeft 
bevonden, blijkt correct. Of de dieren ook (allemaal) ter plaatse zijn gedood, 
is onzeker. Het blijft mogelijk dat de vindplaats een klein onderdeel is van een 
groter geheel, bijvoorbeeld van een nederzetting op de hoger gelegen flanken 
of aan de overkant van de Boven Tjonger. 

Alle 14C-dateringen zijn gekalibreerd op 2 standaarddeviaties. 

OPSTERLAND 2001 

Over de bescherming van het Klokmad van het verdwenen Rijp onder Tijnje 
Jan Post 
Ten noorden van Tijnje liggen de Rijper wouden en een perceel met de naam 
'het Klokmad'. De naam van het perceel werd ons in de zestiger jaren gemeld 
door Wieger Hof, toen het onderzoek naar opgeschoven dorpen in de belang
stelling stond. Het Klokmad zou het kerkhof van het geheel verdwenen dorp 
Rijp kunnen zijn. Daar wezen meerdere veldnamen in de omgeving op. Een 
tiental jaren geleden, om precies te zijn op 1 mei 1993, heeft het Argeologysk 
Wurkferbân van de Fryske Akademy een onderzoekje gedaan op de Klokmad 
van Tijnje. Het rapport van Hendrik de Jong maakt melding van meer middel
eeuwse vondsten dan men op een willekeurig perceel mocht verwachten. 
Toen een aantal jaren geleden in het Klokmad een slootje werd gegraven, 
kwamen daar een paar grote fragmenten van bakstenen naar boven. De 
zachtrode stenen waren zacht en vrij egaal van structuur. Enige kleinere stuk
jes baksteen werden aangetroffen in de fundamentsleuf, die in de zijkant van 
de nieuwe sloot zichtbaar was. De vondsten onderschrijven het vermoeden 
dat het hier om een oud kerkhof handelt en geven gelijk ook aan dat het per
ceel nog steeds archeologisch waardevol is. Schrijver dezes pleit ervoor het 
Klokmad een vorm van bescherming te verlenen, opdat nader wetenschap
pelijk onderzoek in de toekomst mogelijk is. Dat een dergelijk onderzoek zin
vol is, is evident. 

OPSTERLAND 2002 

Een bisschoppelijke penning uit Beetsterzwaag 
Johan Koning 
Te Beetsterzwaag vond Piet van Daalen een zilveren penning van Bisschop Wil-
brand van Oldenburg (Deventer 1227-1233). Hij heeft deze aangemeld bij het 
Koninklijk Penningkabinet. Tevens vond hij een bronzen lakzegelstempel, met 
de initialen RIS. De stempel heeft een diameter van 2 centimeter en is 2,5 cm 
hoog. De vondst kan worden gedateerd in de zeventiende of achttiende eeuw. 
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Een gebroken sarcofaagdeksel te Hemrik 
Evert Kramer 
Voorjaar 2002 controleerden Klaas Bekkema en schrijver dezes een vondst
melding van genealoog Frans van Heiningen uit Nuenen betreffende een 
gebroken sarcofaagdeksel op het erf van ]. IJbema, Hemrikkerpad 2 te Hemrik 
(afbeelding 26). Uit navraag bij vorige bewoner, familie Willinge-Prins, was 
eerder gebleken dat de deksel (en kloostermoppen) waren aangetroffen tij
dens graafwerkzaamheden in deze tuin. 

Stoelspoor en knoppenfîbula te Beetsterzwaag 
Johan Koning 
Peter van Veen uit Nij Beets vond tijdens het zoeken met de metaaldetector te 
Beetsterzwaag een bronzen stoelspoor, daterend uit de periode 100 tot 
400/500 na Chr. Tevens trof hij een bronzen knoppenfîbula aan, die gedateerd 
kan worden in de tweede of derde eeuw na Chr. De voorwerpen zijn waar
schijnlijk niet oorspronkelijk afkomstig uit Beetsterzwaag zelf, maar vermoe
delijk aangevoerd zijn met de terpaarde die gebruikt is voor de bemesting van 
de landerijen alhier. 
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Een valse shekel uit Ureterp 
Johan Koning 
In de herfst van 2002 werd door Piet van Dalen onder Ureterp een loden pen
ning gevonden. De penning draagt aan de voorzijde de afbeelding van een 
tak; op de keerzijde is een kelk te zien. Na enig rondvragen en zoeken kwam 
hij er via zijn predikant achter dat de tekst op de penning in joods/hebreeuwse 
schrift geschreven is. Prof. dr. Hans-Martin Kirn, van de Theologische Univer
siteit Kampen, Leerstoel Kerkgeschiedenis ontcijferde de tekst. De Hebreeuwse 
vertaling van de tekst op de voorzijde luidt: 'Jeruzalem - De Heilige [God]'; op 
de keerzijde staat: 'Israël - Schekel'. Het gaat hier om een valse shekel. Valse 
shekels zijn net als de shekels die zij nabootsen, vervaardigd als religieuze 
voorwerpen ter nagedachtenis van de joodse opstand (66-70 na Chr.). Een 
'valse' shekel' is onder meer aan het lettertype van de opschriften herken
baar; de moderne letters zijn gebaseerd op het Hebreeuwse alfabet. Op antie
ke stukken vinden we het voor-Hebreeuws alfabet. De valse shekels werden al 
in het begin van de zeventiende eeuw gemaakt en als aandenken aan pel
grims verkocht, bijvoorbeeld aan hen die het Heilige Graf in Gorlitz bezoch
ten. Veel naïeve pelgrims hielden de shekels voor munten die ten tijde van 
Jezus Christus in Jeruzalem in omloop waren geweest of zelfs voor de zilver-
ling die Judas als loon voor zijn verraad aan Jezus had ontvangen. De exem
plaren die in Gorlitz en andere bedevaartsoorden werden verkocht zijn van 
minderwaardige legeringen. De vroegste valse shekels zijn uit brons gegoten, 
maar vanaf 1800 bestaan zij meestal uit tin en lood. In feite hebben we hier 
dus te maken met een late uitvoering van een pelgrimsinsigne. 

SKARSTERLAN 

Een booronderzoek aan de Midstraat 99 te Joure 
Ronald van der Molen 
Op verzoek van Museum Joure werden tijdens de uitbreiding van het muse
um enkele waarnemingen verricht. De graafwerkzaamheden in het museum 
bedreigden eventueel aanwezige archeologische waarden minimaal. Tenein
de toch nieuwe gegevens te verkrijgen, werden in de voorkamer van het pand 
Midstraat 99 een tweetal boringen gezet. De top van de bodem bleek te 
bestaan uit een laag steengruis. Deze kan verband houden met de huidige 
verbouwingswerkzaamheden, maar kan ook ontstaan zijn in of vlak na 1881, 
bij het puinvrij maken van het terrein. In dit jaar werd Joure namelijk getrof
fen door een grote brand die een groot aantal gebouwen in de as legde. In 
deze bovenlaag werden door Gerrit Suierveld met de metaaldetector enkele 
gesmolten stukjes metaal gevonden. Onder de puinlaag bevindt zich een 
dikke laag zwarte grond. Grondsporen werden niet aangeboord en het 
natuurlijke zand werd niet bereikt. Aan de hand van het booronderzoek kun-
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nen we aannemen dat na de grote brand van 1881 geen diepgaande graaf -
werkzaamheden hebben plaatsgevonden. We mogen dus voorzichtig conclu
deren dat de terreinen die in 1881 door brand getroffen zijn nog steeds 
archeologisch waardevol kunnen zijn. 

Een botconcentratie aan De Merk te Joure 
Ronald van der Molen 
In het achtenzeventigste deel van De Vrije Fries (1998) meldden wij de vondst 
van een dun bewoningslaagje uit het eind van de achttiende eeuw op het ter
rein van het voormalige hotel Reekers aan De Merk te Joure. Eind 2002 werd 
op dit terrein een grote bouwput gegraven. In de bouwput werden, op een 
concentratie paarden- of runderbotten na, geen archeologische sporen aan
getroffen. Hiermee werd ons vermoeden dat de archeologische verwach
tingswaarde van dit terrein laag moest zijn, bevestigd. 

Een fundering van rooswinkels en kloostermoppen 
aan de Midstraat 22 te Joure 
Ronald van der Molen 
Tijdens het graven van een sleuf ten behoeve van de fundering van een nieuw 
pand aan de Midstraat 22 te Joure werd er een fundering aangetroffen van 
rooswinkels en kloostermoppen. Het grootste gedeelte van de fundering 
bleek bij eerdere sloopwerkzaamheden verloren te zijn gegaan. Ook is een 
keilemen vloer waargenomen en is vondstmateriaal, veelal scherven, verza
meld. Onder de vondsten is een scherfje dat mogelijk uit de Late Middeleeu
wen dateert. Buiten de funderingssleuven is alleen de toplaag afgegraven, dit 
ten behoeve van de bouw van een vloer. Waarschijnlijk zijn de middeleeuwse 
bewoningslagen, tot zover deze op het terrein aanwezig zijn, niet doorsne
den. In ieder geval waren de funderingssleuven niet diep (de natuurlijke 
zandlaag werd bij lange na niet gehaald). Een en ander betekent dat we op dit 
terrein nog archeologische waarden mogen verwachten en dat het terrein nog 
waardevol kan zijn. Het is raadzaam eventuele toekomstige graafwerkzaam-
heden archeologisch te begeleiden. 

Een waarneming aan de Midstraat 80 te Joure 
Ronald van der Molen 
Tijdens het graven van enkele sleuven ten behoeve van de aanbouw aan het 
pand Midstraat 80 werden enkele scherven aardewerk verzameld. De oudste 
scherven dateren uit de Late Middeleeuwen, de jongste scherven dateren uit 
de negentiende eeuw. Verder werden er een grape en een faience bordje uit 
het laatste kwart van de zeventiende eeuw gevonden. Tot het vondstmateriaal 
behoort importaardewerk uit het Werra- en het Wezergebied (eind zestiende, 
begin zeventiende eeuw) Tijdens de waarneming konden geen sporen waar
genomen worden omdat de sleuven vol water stonden. 



326 GILLES DE LANGEN EN FROUKJE VEENMAN (RED.) 

Een waarschijnlijk stinsterrein aan de Fjildwei te Akmarijp 
Ronald van der Molen 
Arjen Draaisma deed melding van een vondst van kloostermoppen en mid
deleeuws aardewerk op een stuk omgeploegd land aan de Fjildwei te Akma
rijp. Bij nader onderzoek werd het terrein in een aantal vakken verdeeld en 
werden per vak vondsten verzameld. Er werd een duidelijke vondstconcen
tratie aangetroffen. Het vondstmateriaal moet nog uitgewerkt worden. Voor
lopig kunnen we concluderen dat het terrein vanaf het eind van de twaalfde 
eeuw tot in de zeventiende eeuw bewoond werd. Waarschijnlijk heeft er in de 
Late Middeleeuwen op het betreffende terrein een stins gestaan. Historische 
bronnen lijken dit vermoeden te onderbouwen. In dit stadium van onderzoek 
is de archeologische waarde van het terrein nog niet te bepalen. 

SNEEK 2001 

Een klein terpje in De Loten 
Gilbert Hofstra 
De Loten zijn gelegen ten noorden van Sneek, binnen de noordelijke rondweg 
ten westen van de spoorlijn Sneek-Leeuwarden. Het gebied stond in de Mid
deleeuwen onder directe invloed van de Middelzee. In 1993, bij de aanleg van 
een rotonde, en in 2000/2001, toen het gebied bouwrijp werd gemaakt voor 
woningbouw, zijn er door schrijver dezes vondsten van terpmateriaal gemeld 
(De Vrije Fries nr. 81, 2001). In het profiel van een net gegraven bermsloot was 
onder het zeekleidek een zandige laag zichtbaar, gelegen op een donkere 
organische laag. Er werd een duidelijke bolling geconstateerd. Het geheel lag 
direct op een dik veen-pakket. 

Bij een nadere inspectie in februari 2001 bleek het te gaan om de resten van 
een kleine terp (De Loten III). De stort en vooral de donkere organische laag 
leverden iets meer dan 700 scherven op. Het gaat vooral om gefacetteerd aarde
werk en in mindere mate om streepband- en kartelaardewerk uit de periode 
200/150 v. Chr.-250/300 n. Chr. Met behulp van de metaaldetector kon een Ses-
terius van Antonius Pius (138-161 n. Chr) worden geborgen. De munt toont aan 
de voorzijde een portret met de tekst 'ANTONINUS AVG PIUS...'. Op de keerzijde 
is een staande vrouw zichtbaar met de letters SC en een onleesbare tekst. 

Aan de rand van de terp lag een nieuw gegraven ontwateringsgreppel, 
deze bevatte een aantal kogelpotscherven, met dekselgeul en borstelversie
ring en een grote hoeveelheid fragmenten van kloostermoppen. 

In Juni 2001 werd een waterpartij gegraven waarbij een oudere vondstlo
catie (De Loten I) uit 1993 werd aangesneden. Indertijd is door schrijver dezes 
een grote hoeveelheid terpaardewerk gevonden. Helaas kwamen de vondsten 
nu van de stort. Onder deze vondsten bevond zich een groot fragment van 
een vuurstenen sikkel (zie de bijdrage van Marcel Niekus hieronder). 
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Een vuurstenen sikkel uit De Loten2 

Marcel Niekus3 

Begin juli 2001 bracht Gilbert Hofstra, amateur-archeoloog te Sneek, een 
bezoek aan de opgraving in het tracé van de oostelijke rondweg. Tijdens dit 
bezoek liet hij één van zijn meest recente vondsten zien: een fragment van 
een vuurstenen sikkel. Het stuk was enkele dagen daarvoor gevonden in de 
zogeheten Loten. In dit gebied is al sinds 1993 sprake van allerlei grondverzet, 
zoals de aanleg van rioleringen, wegen en waterpartijen. Al vanaf het begin 
volgt Hofstra de werkzaamheden op de voet, waarbij hij tot dusver drie neder
zettingen heeft ontdekt: de Loten I, II en III. De zoektochten hebben geresul
teerd in een aanzienlijke hoeveelheid vondsten; duizenden aardewerkscher-
ven, dierenbotten, fragmenten van 'bakplaten' en andere voorwerpen. Het 
hier besproken sikkelfragment is afkomstig uit het stort van een nieuw gegra
ven vijver, welke aan de rand van de eerste, in 1993, ontdekte nederzetting 
(Loten I) ligt. De nederzetting kwam aan het licht tijdens de aanleg van een 
minirotonde (zie de bijdrage van Hofstra hiervoor). 

Het fragment (afbeelding 27) is het mediale fragment (middendeel) van 
een vuurstenen sikkel, zowel de top als de basis zijn niet meer aanwezig. De 
resterende maten zijn: grootste lengte 75 mm, grootste breedte 42 mm, en 
grootste dikte (bij het grootste breukvlak) 14 mm. Het gewicht bedraagt 41,6 
gram. Het fragment is licht verbrand, wat blijkt uit de onregelmatige breuk
vlakken en de talloze kleine scheurtjes in het oppervlak. Het sikkelfragment is 

27. Het sikkelfragment van De Loten. De onregelmatige stippeling geeft de holte in het artefact aan. 

Schaal 1:1; tekening: L. Johansen, Groningen 
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het over het gehele oppervlak bewerkt, het enige cortexrestant (een holte) is 
zichtbaar op de doorsnede. Waarschijnlijk is deze zwakke plek, in combinatie 
met de aantasting door hitte, de oorzaak van deze breuk. Zoals de meeste sik
kels is het stuk in zijaanzicht licht gekromd en planoconvex op doorsnede. De 
hoeken van de randen variëren tussen 66 en 68 graden. De typische sikkel-
glans, ontstaan door het snijden van zoden of turf (Van Gijn 1999), is vooral 
aanwezig op de afgebeelde zijde, met name aan de rechterkant. Op de niet 
afgebeelde zijde is deze typische 'vettige' glans, op enkele plekjes langs de 
randen na, afwezig. Een deel van de negatieven is duidelijk doffer dan de rest 
en wijst op het na gebruik aanscherpen van de sikkel. De vuursteen is fïjnkor-
relig, (licht) grijs van kleur en heeft een relatief transparante matrix met vele 
kleine, tot 1 mm grote, ronde vlekjes. Deze 'melkachtige' spikkels komen hier 
en daar geconcentreerd in 'wolkjes' voor. De dichtheid aan spikkels is maxi
maal enkele tientallen per vierkante centimeter. Ook zijn kleine flarden van 
hetzelfde materiaal en enkele grofkorrelige, niet transparante, inclusies waar
genomen. Deze kenmerken, met name de aanwezigheid van spikkels en het 
ontbreken van bryozoën, wijst op vuursteen (type V) van het eiland Helgo-
land in de Duitse Bocht dat in de vorm van platen (Plattenflint) op Helgoland 
aanwezig is. Maar liefst 98% van de door Beuker (1991/1992) bestudeerde 
vuurstenen sikkels is van deze grondstof gemaakt. Door het ontbreken van de 
uiteinden van de sikkel en de secundaire bijwerking is niet direct duidelijk om 
welk type sikkel het gaat, maar aangezien vrijwel alle sikkels uit Noord-Neder
land, op een enkele uitzondering na, tot het type A (Kühn, 1979) gerekend 
worden, ligt het voor de hand dat ook de sikkel uit De Loten van dit type is. 

De datering van vuurstenen sikkels is over het algemeen problematisch 
omdat een goed dateerbare context in de meeste gevallen ontbreekt. In 
Nederland worden de sikkels over het algemeen gedateerd in de periode 
(Late) Bronstijd - (Midden) Ijzertijd. Een van de best gedateerde sikkels zijn 
de sikkel en het halffabrikaat van een sikkel (Stapert, 1988) van de nederzet
ting Middelstum-Boerdamsterweg. Volgens Boersma (1988) moeten beide 
stukken in de Midden Ijzertijd gedateerd worden, zo rond 400-300 v. Chr. Het 
is mogelijk dat de sikkel uit De Loten eveneens uit de Midden Ijzertijd dateert. 
Volgens Hofstra en Hofstra-Korevaar begint de bewoning op De Loten I rond 
400/350. Helaas is het, gezien de vondstomstandigheden, niet mogelijk om 
tot een exacte datering van de sikkel te komen. Zo blijft ongewis of de vondst 
niet een aanwijzing is voor het gebruik van sikkels in de Late Ijzertijd. Ouder 
dan de Midden Ijzertijd is de sikkel zeer waarschijnlijk niet. De sikkel kan in 
ieder geval niet uit een oudere nederzetting op het zand afkomstig zijn. Uit 
gegevens van RAAP blijkt dat het zand ter plaatse op een diepte van 2,5-2,8 
meter onder NAP ligt. Dit is te diep voor bewoning op dekzand van de Late 
Bronstijd tot in de Midden Ijzertijd (RAAP-rapport 194, schriftelijke medede
ling mevr. drs. M. Marinelli, RAAP). 
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Inheems-Romeinse bewoning in het tracé van de 
oostelijke rondweg om Sneek 
Marcel Niekus 
In het voorjaar en de zomer van 2001 heeft ARC BV in opdracht van de 
gemeente Sneek archeologisch onderzoek uitgevoerd in het tracé van de oos
telijke rondweg rond Sneek. De aanleiding tot het onderzoek was de vondst 
van enkele scherven terpaardewerk in boringen binnen het tracé. Om de 
betekenis en aard van de vondsten vast te kunnen stellen, werd in mei 2001 
een proefsleuf in het tracé gegraven waarbij al snel bleek dat het hier een ver
hoogde nederzetting uit de eerste eeuwen na Chr. betrof. Behalve enkele slo
ten, kuilen en een waterput kwam een dierfiguur van gebakken klei tevoor
schijn. Het betreft een figurine van een runderachtige (afbeelding 28). Omdat 
noch bescherming van de vindplaats, noch het verleggen van het tracé moge
lijk was, werd besloten het bedreigde deel van de nederzetting op te graven. 
De opgraving duurde ruim drie weken en besloeg een oppervlak van onge
veer 1700 m2. 

De nederzetting ligt in de overgangszone van het veen- naar het kleige-
bied. Dit blijkt uit de natuurlijke ondergrond die bestaat uit een dik pakket 
veen dat afgedekt is door een licht kleiig laagje. Op dit natuurlijke veenpakket 
is een plateau van veenplaggen opgeworpen. De structuur en samenstelling 
van de plaggen wijzen erop dat ze in de directe omgeving zijn gestoken. Waar
schijnlijk zijn ze afkomstig uit de ringsloot die een deel van het nederzettings
terrein omgaf. Op dit plateau bevond zich een pakket licht zandige klei met 
veel nederzettingsafval zoals scherven, bot en brokjes verbrande leem. Op de 
flanken van de nederzetting ging deze laag over in een pakket oranjebruine, 

mm 

28. De figurine van een runderachtige uit Sneek. Foto: ARC 
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verbrande leem met grote hoeveelheden (verbrand) aardewerk. Vergelijkbare 
pakketten zijn ook bekend van andere nederzettingen in de omgeving, maar 
het ontstaan en de functie hiervan is onbekend. Op het plateau bevonden 
zich de resten van een drieschepige huisplattegrond. Dankzij de venige 
ondergrond en de latere afdekking met klei waren de houten staanders en een 
deel van de staakjes van de zijwand bewaard gebleven. Ze maakten deel uit 
van een huis met een lengte van ruim 18 m en een breedte van circa 6,5 m. De 
lengterichting van het huis is NNO-ZZW. 

Enkele haardplaatsen in het midden van het huis wijzen op een vermoe
delijke woonfunctie van het gebouw. In één van deze haardplaatsen lag een 
groot aantal fragmenten van een bakplaat, terwijl rondom deze haardplaats 
enkele zandstenen slijpstenen en spinklosjes zijn gevonden. De meeste palen 
van het huis zijn van elzenhout gemaakt, een houtsoort die in de omgeving 
zal hebben gegroeid. Een aantal palen is van eikenhout dat van de hogere 
zandgronden afkomstig zal zijn. Mogelijk gaat het om gerecycled hout. Aan 
de zuidkant van het huis bevond zich een meer dan tien meter lange en vier 
meter brede sloot gevuld met mest en nederzettingsafval. Langs en in de 
buurt van de boerderij lagen zeven waterputten. In de vulling bevonden zich 
vaak meerdere complete potten van terpaardewerk, soms met streepband-
versiering. In enkele gevallen was touw (hennep en vlas) om de hals bewaard 
gebleven. Op basis van een dendrochronologische datering van één van de 
staanders van het huis en een fibula uit het niveau met plaggen moet de 
bewoning rond de jaartelling zijn begonnen. Op basis van het aardewerk en 
twee fibulae lijkt de kern van de bewoning te dateren uit de eerste eeuw na 
Chr. In de tweede of derde eeuw na Chr. heeft aan de zuidkant een uitbreiding 
plaatsgevonden. 

Steentijdvissers te Schuttersveld 
Haije Veenstra 
In opdracht van de gemeente Sneek heeft RAAP in juli 2002 een karterend en 
waarderend archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Sportpark 
Schuttersveld. Doel van het onderzoek was het opsporen van archeologische 
resten en een indruk te geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering), 
aard, datering, omvang en diepteligging van eventuele resten. Tijdens het 
karterend booronderzoek zijn boringen gezet in een grid van 40 bij 50 m en is 
op plaatsen waar dat noodzakelijk werd geacht het hoornet verdicht. Er is 
geboord met een gutsboor met een diameter van drie cm. Tijdens het waarde
rend booronderzoek zijn zowel boringen uitgevoerd met de bovengenoemde 
gutsboor als met een megaboor, te weten een Edelmanboor met een diameter 
van 15 cm. Het opgehoorde materiaal is bodemkundig beschreven en vervol
gens (nat) gezeefd met een zeef met een maaswijdte van twee mm. Het zeef-
residu is vervolgens met het blote oog onderzocht op de aanwezigheid van 
vuursteenfragmenten en andere archeologische indicatoren. 
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In het algemeen bevindt het pleistocene dekzand in het plangebied zich 
tussen 4,5 en 5,0 m -NAP (4,25 en 4,75 m -Mv). In dit dekzand is geen podzol-
bodem aangetroffen; het is dus altijd een natte bodem geweest. In het weste
lijke deel van het plangebied komen twee dekzandopduikingen voor, waarin 
zich wèl een podzolbodem gevormd heeft. Gedurende de Steentijd tot en met 
de Vroege Bronstijd is op deze locaties dus sprake geweest van een (relatief) 
droge bodem. Hierop zijn twee archeologische vindplaatsen aangetroffen. 

Vindplaats 1 bevindt zich op een noordoost-zuidwest georiënteerde dek-
zandrug die overdekt is met een minimaal 1,3 m dikke laag lichte tot matig 
zware klei. Het hoogste punt van de vindplaats bevindt zich op 1,84 m -NAP 
(1,30 m -Mv). De 3,5 m -NAP hoogtelijn vormt de begrenzing van de vind
plaats, die daarmee (binnen het plangebied) een omvang heeft van ca. 100 x 
45 m. De vindplaats strekt zich waarschijnlijk verder uit in westelijke richting 
tot buiten het plangebied. In bijna alle boringen op de dekzandopduiking is 
een (vrijwel) intacte podzolbodem aangetroffen. Op het hoogste deel van de 
dekzandopduiking zijn echter aanwijzingen gevonden voor oppervlakkige 
verspoeling. In de boringen zijn meerdere fragmenten vissenbot aangetrof
fen, waaruit blijkt dat de gaafheid en conservering van de vindplaats, althans 
buiten de licht verspoelde top, zeer goed is. 

Op het nederzettingsterrein komen in elk geval resten uit het Mesolithi
cum voor. Zo is er een C-spits gevonden die typologisch in het Mesolithicum 
geplaatst kan worden. Het overige vuursteenmateriaal kan in het Mesolithi
cum en/of Neolithicum gedateerd worden. Ook de aangetroffen fragmenten 
verkoolde hazelnootdop dateren vrijwel zeker uit het Mesolithicum en/of 
Neolithicum. Er is één aardewerkscherf gevonden die mogelijk uit het Neoli
thicum of de Bronstijd dateert. Er zijn meerdere inheemse aardewerkscher-
ven gevonden die dateren uit de Romeinse tijd. De vondst van scherven uit de 
Romeinse tijd is moeilijk te verklaren, aangezien de dekzandrug na de Vroege 
Bronstijd onbewoonbaar moet zijn geworden als gevolg van vernatting en 
overvening. Op de vindplaats kunnen met andere woorden geen intacte 
bewoningsresten uit de Romeinse tijd voorkomen. Het is daarom waarschijn
lijk dat de scherven tijdens de eerder genoemde verspoeling vanaf een vind
plaats in de buurt (die overigens niet ontdekt is tijdens onderhavig onder
zoek) op vindplaats 1 terechtgekomen zijn. 

Vindplaats 2 bevindt zich op een nabijgelegen tweede dekzandkop of -rug 
die overdekt is met een minimaal 2,6 m dikke laag lichte tot matig zware klei. 
Het hoogste punt van de vindplaats bevindt zich op 2,44 m -NAP (2,4 m -Mv). 
In vier boringen is houtskool waargenomen in de bovenste 40 cm van het 
dekzand. De 3,5 m -NAP hoogtelijn vormt de begrenzing van de vindplaats, 
die daarmee (binnen het plangebied) een omvang van ca. 49 x 27 m heeft. 
Gezien de vorm van het onderzochte deel en het feit dat er slechts houtskool 
is gevonden, is het waarschijnlijk dat vindplaats 2 de periferie betreft van een 
grotere nederzetting die zich verder in zuidelijke richting uitstrekt tot buiten 
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het plangebied. Op de dekzandopduiking is een (vrijwel) intacte podzolbo-
dem aangetroffen; de vindplaats is dus goed bewaard gebleven. Alleen op het 
hoogste deel van de dekzandopduiking zijn, net als bij vindplaats 1, aanwij
zingen gevonden voor oppervlakkige verspoeling van het dekzand. Aangezien 
het hoogste punt van de dekzandrug zich op 2,44 m -NAP bevindt, is bewo
ning tot in de Vroege Bronstijd mogelijk geweest. Als gevolg van het ontbreken 
van eenvoudig dateerbare vondsten kan de vindplaats niet nauwkeuriger 
gedateerd worden. 

Aangezien beide aangetroffen vindplaatsen een zeer hoge kwaliteit heb
ben, zijn ze het behouden waard. RAAP heeft dan ook aanbevolen de vind
plaatsen te beschermen door ze op te nemen in het bestemmingsplan en op 
de plankaarten te vermelden als 'archeologisch waardevol terrein'. 

TERSCHELLING 

Een houten scheepswrak in de Waddenzee 
Jos Heemstra 
Op 4 juni 1999 haakten de netten van de garnalenkotter ST20 van visser Pieter 
Wouda uit Staveren achter een object op de bodem van een slenk ten zuiden 
van het Oude Inschot, ongeveer 3,5 mijl ten zuidwesten van Griend. De mel
ding van deze gebeurtenis was voor Archeo-team Miramar Friesland aanlei
ding om op 21 juni van dat jaar een verkennende duik uit te voeren. Zoals ver
moed, bleek het object een wrak te zijn, dat werd getooid met de naam Hoppa 
III, ter onderscheiding van de twee naburige wrakken Hoppa I en II. Opvallend 
was dat het wrak nagenoeg niet begroeid was met zeeanemonen en zeepokken; 
een teken dat het wrak zeer recent bloot gespoeld moest zijn. Sinds deze eerste 
verkenning is er zeven maal op het wrak gedoken, de laatste maal op 28 juli 
2002. Op deze datum werd vastgesteld dat verder onderzoek niet veel nieuwe 
gegevens zou kunnen opleveren, dat het wrak weer langzaam onder het zand 
verdween en dat ook al delen van het wrak waren weggespoeld. 

De verkenningen zijn onder sterk wisselende omstandigheden uitge
voerd. Het zicht varieerde van ruim vier meter tot minder dan tien centime
ter. Twee pogingen werden voortijdig gestaakt als gevolg van harde wind en 
het volledig ontbreken van zicht. Beperkend was ook het gegeven dat de duik-
plek bij laag water niet met de door ons gebruikte boot kon worden bereikt. 

Bij hoog water bevindt het wrak zich op een diepte tussen 5,50 en 6,60 
meter, enkele uitstekende spanten niet meegerekend. Het wrak is ongeveer 25 
meter lang. Tijdens de duik op 17 oktober 1999 werden de meeste indrukken 
van het wrak opgedaan. De hier afgebeelde schets (afbeelding 29) kwam op 
basis van deze duik tot stand. In het wrak werden een vijftiental zwerfstenen 
aangetroffen die vermoedelijk als ballast hebben gediend. De stenen variëren 
in diameter tussen de 20 en 40 cm. Een 25-tal gele bakstenen in het achter-
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29. Schets van het houten scheepswrak ten zuidwesten van Griend. Tekening: Jos Heemstra, Stiens 

schip zijn met de keuken te associëren. Hier werd een hals van een kelderfles 
met een tinnen schroefsluiting geborgen. 

Tijdens een van de duiken werd een houtmonster van het wrak genomen. 
Dendrochronologisch onderzoek, dat in opdracht van het NISA werd uitge
voerd, gaf een datering van 1512. Naar schatting ontbrak minstens 20 jaar aan 
spinthout, zodat kon worden aangenomen dat de veldatum van de boom 
waaruit het bouwmateriaal genomen is, na 1532 moest liggen. 

TYTSJERKSTERADIEL 2001 

Cirkels in Burgum 
Klaas Henstra 
Onder de titel 'Bodemsporen in Burgum-west' is de lezer van de archeologi
sche kroniek over 2000 reeds geïnformeerd over cirkelvormige bodemsporen 
(afbeelding 30). Onder leiding van Miranda de Wit (ARC-Groningen) zijn er in 
januari 2001 een drietal kijksleuven getrokken. De uiteindelijke resultaten 
waren teleurstellend. Eind januari 2001 werd het onderzoek voortgezet. Ook 
nu konden er geen belangwekkende sporen worden vastgesteld. Onze hoop is 
nu gevestigd op onderzoek dat misschien noodzakelijk is bij een komende 
dorpsuitbreiding in zuidelijke richting. 

Nonnen van Garyp/Sigerswâld 
Klaas Henstra 
Bij de aanleg van drainage voor een nieuw terras bij een boerderij op het ter
rein van het voormalige vrouwenklooster Sinaï (1482-1580) werden meerdere 
menselijke botten gevonden, waaronder enkele schedeldelen. In een van 
deze delen (een rechter wandbeen) bevond zich een gaatje met een doorsne-
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30. De cirkels van Burgum. Foto: Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum 

de van circa 0,7 cm. In een voorhoofdsbeen bevonden zich nog enkele 
'depressies'. Onderzoek door Wietske Prummel (RUG) toonde aan dat de 
schedeldelen afkomstig waren van tenminste drie individuen. Van deze vrou
wen zijn er twee op jonge leeftijd overleden, de derde wordt door Prummel 
'oud' genoemd. Het gat in het wandbeen is ontstaan door natuurlijke aantas
ting van binnenuit (het is derhalve geen trepanatie). Als oorzaken worden 
verondersteld: een ernstige ontsteking of ondervoeding. Mogelijk kan met 
nader onderzoek meer duidelijkheid worden verkregen over het noodlottige 
einde van deze 'nonnen'. 

Middeleeuws Sumar 
Klaas Henstra 
In het tracé van de nieuwe rondweg rond Sumar werden in 1994 bodemspo-
ren vastgesteld, onder meer die van enkele twaalfde-eeuwse boerderijen. In 
mei 2001 zou de bestemming van een naastliggend perceel weiland worden 
veranderd in industrieterrein. Aangezien ook hier sporen van een zich ver
schuivend middeleeuws Sumar werden verondersteld, is door het ARC (Gro
ningen) onderzoek uitgevoerd met medewerking van leden van Werkgroep 
Archeologie Streekmuseum (WAS '94) te Burgum. Een en ander stond onder 
leiding van Adriana Bakker. Op het perceel werden tweetal proefsleuven 
gegraven van 170 en 210 meter. De sleuven hadden een breedte van vier 
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meter. Derhalve is in totaal 1520 m2 onderzocht. Tijdens het onderzoek bleek 
dat de bouwvoor dun was en zonder een tussenliggende zandlaag op een 
leemlaag lag. Sporen toonden aan dat ter plekke leem was gewonnen. Bakker 
meldde in haar verslag: 'Deze kuilen bevatten leem- en humusplaggen ter 
grootte van een schopsteek'. Voorts werden er enkele greppels gevonden. 
Deze greppels liepen oost-west en stonden haaks op recent gedempte sloten. 
Bakker: 'Mogelijk gaat het hier om een oudere variant. De greppels kunnen 
niet gedateerd worden daar ze geen dateerbaar materiaal bevatten'. De con
clusie luidt derhalve dat de middeleeuwse Sumarders klaarblijkelijk op een 
andere plek hebben gewoond en geakkerd. De vondst van enkele stukjes bol
potaardewerk rechtvaardigt geen andere conclusie. 

Een watertransportleiding tussen Garyp en Noardburgum 
Klaas Henstra 
Midden 2001 werd een begin gemaakt met aanleg van een nieuwe water
transportleiding van Garyp - via Burgum - naar Noardburgum. Over het hele 
traject werd de bouwvoor met een breedte van circa vijftien meter verwijderd. 
Bij Gaastmabuorren werd een trapeziumvormige kuil (lengte vier meter, 
breedte 2,70 m en een basis van 3,40 m) aangetroffen. Mogelijk is hier in het 
verleden zand gewonnen. Daarnaast werden er meerdere slootjes en greppels 
aangetroffen. Een deel hiervan zou nog uit de Late Middeleeuwen kunnen 
dateren. Ten noorden van de Zomerweg werd een voormalige pingo-ruïne 
gedocumenteerd. Dit relict uit de laatste ijstijd is in het begin van de twintig
ste eeuw dichtgegooid. 

Ten westen van de Oude Commissieweg werd een oudere verkaveling vast
gesteld. De afstand tussen de slootjes bedroeg steeds circa dertig meter. Een 
mogelijke datering in de Late Middeleeuwen of kort daarna is niet uitgesloten. 

Het laatste deel van de leiding doorsnijdt het gebied van Statenheide. Dit 
terrein is kort na 1850 ontgonnen. Al eerder was vastgesteld dat deze late ont
ginningen altijd een dunne bouwvoor hebben. De dikte van de bouwvoor in dit 
gebied werd vastgesteld op vijftien tot twintig centimeter. Direct daaronder ligt 
een dik pakket zand. Op een enkele plek werden nog de sporen van zandwin
ning vastgesteld. In dit gebied werden tevens ploegsporen geconstateerd. Deze 
sporen zouden kunnen dateren uit het midden van de negentiende eeuw. 

Een stins in Burgum? 
Klaas Henstra 
In de zomer van 2001 meldde de eigenaar van een weiland aan de Menno van 
Coehoornweg te Burgum dat bij het ploegen een put aangesneden was. De 
stenen waarmee deze put was opgebouwd, waren volgens onze zegsman 
(Harry de Boer, Burgum) van zeer groot formaat. Het betrokken perceel ligt 
ten oosten van het voormalige Hoge Huys tussen Burgum en Noardermar. 
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In eerste instantie werden de stenen met behulp van een sonde onderzocht. 
Ze bleken zich precies in de buitenrand van de gracht van de state 'Het Hoge 
Huys' (een voormalig Oranjebezit) te bevinden. De stenen waren over een 
afstand van circa acht meter te vervolgen, zodat we vrijwel zeker met een fun
dering te maken hebben. Bij het graven van een proefgaatje werd vrij veel 
mortel met schelpresten aangetroffen, hetgeen past bij resten uit de Middel
eeuwen. Op circa dertig cm diepte werden kloostermoppen aangetroffen, in 
verband gemetseld. De maten van de kloostermoppen bedragen: 30,5x15, 
5x8,5 cm. Deze maten wijzen wat betreft de datering op de Late Middeleeu
wen. Nader onderzoek lijkt gewenst. Daarbij zal gekeken moeten worden 
naar eventueel hergebruik van de bakstenen. Het metselverband, maar ook 
het veelvuldig voorkomen van halve moppen kunnen op dit eventuele herge
bruik wijzen. Hopelijk wordt bij nader onderzoek ook duidelijk van welk 
bouwwerk het fundament deel uitmaakte. 

Overigens is dit niet de eerste vondst in dit deel van Burgum. Enkele jaren 
terug is circa 150 meter ten zuidoosten van de huidige vondst in de rand van 
een nieuw gegraven ruilverkavelingssloot al een stuk fundering van klooster
moppen aangetroffen (Zie: Archief WAS '94 - Map I, dagrapport 19 januari 
1996). De lengte van dit grondspoor bedroeg circa 18 meter. Onder de vond
sten bevonden zich (gefragmenteerde) kloostermoppen en bolpotscherven. 
De scherven zijn bewaard. Van situatie en sporen is toen een tekening 
gemaakt. 

TYTSJERKSTERADIEL 2002 

In de bouwput aan de Markt te Burgum 
Klaas Henstra 
Door enkele medewerkers van de Werkgroep Archeologie Streekmuseum 
(WAS'94) zijn in februari waarnemingen verricht in de bouwput aan de oost
zijde van de Markt te Burgum. Op deze plek stond voorheen een sportzaal. De 
bovengrond was derhalve al verstoord. Maar aangezien er nu een parkeerkel
der zou worden uitgegraven, was het zaak de ontwikkelingen nauwlettend te 
volgen. Onder de noordzijde van de Markt werd bij eerder onderzoek een 
veenpakket vastgesteld, waaronder het zand in oostelijke richting snel in 
hoogte won. Het zandpakket werd ook nu weer vastgesteld. Het loopt dus ver 
(maar hoe ver?) in zuidelijke richting door. De zandkop had ter plaatse van de 
parkeergarage een dikte van circa drie meter voordat lemig zand en daaron
der een leempakket werd bereikt. Op een diepte van ruim drie meter werd 
een grondspoor vastgelegd. Het blijft onduidelijk hoe wij dit spoor moeten 
duiden. Overige vondsten werden niet gedaan. Wel vond Sierd van der Hoek 
(Zwaagwesteinde) in het lemige zand een Zweedse granietporfier, die maar 
sporadisch in de noordelijke zwerfsteenfamilie wordt aangetroffen. 
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Een bouwput aan de Pastoriekamp te Burgum 
Klaas Henstra 
In februari 2002 is onderzoek uitgevoerd in de bouwput gegraven ten behoe
ve van een tweetal flatgebouwen aan de Pastoriekamp te Burgum. Eerder 
onderzoek ter plekke toonde aan dat deze percelen kort voor 1500 door toenma
lige Burgumers in gebruik zijn genomen. Nu werden er een tweetal slootjes aan
getroffen, die - gezien de situering en de diepte van meer dan een meter onder 
het huidige maaiveld - met de ontginning van dit deel van het Burgumer dorps
gebied te maken hebben. Archeologische voorwerpen zijn helaas niet aange
troffen. Eerder, in 2001, is aan de zuidelijke rand van dit gebied in een Siegburg 
trechterbekertje aangetroffen. Dit geïmporteerde stukje aardewerk van steen-
goed dateert uit circa 1500 en past derhalve goed bij de genoemde ontginning 
(collectienummer Streekmuseum Burgum: ST01-VII-27). 

Een doge in Burgum 
Klaas Henstra 
In december 2001 vond Sjoerd Spijkstra in Burgum op het oog, dus zonder 
metaaldetector, een zeer bijzondere gouden dukaat. Deze munt, met een dia
meter van 21 millimeter en een gewicht van bijna 3,5 gram, is geslagen op 
naam van Alvise Mocenigo I (1570-1577), doge van Venetië (Italië). Dit betaal
middel is vervaardigd van 1284 tot 1797 en was zeer gewild vanwege het hoge 
goudgehalte (999/1000). De munt is zelfs teruggevonden op Sri Lanka (het 
voormalige Ceylon). De voorzijde toont links de evangelist Marcus en rechts -
geknield - de doge. De keerzijde toont Christus in een ovaal van dertien zespun-
tige sterren. De munt is niet te verwarren met die van de voorganger van Alvise, 
de doge Lorenzo Priuli, en die van zijn opvolger Pasquale Cicogna, want hun 
munten tonen respectievelijk twaalf en negentien vijfpuntige sterren. 

Vondsten uit Sumar 
Klaas Henstra 
In de zomer van 2001 werd samen met het ARC (Groningen) onderzoek ver
richt bij de rondweg te Sumar (Rondweg II; zie boven). In 2002 werd het ter
rein bouwrijp gemaakt in opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hoe
wel het onderzoek in 2001 dat niet opleverde wat er van werd verwacht, bleek 
nu dat er toch nog aardige vondsten gedaan kunnen worden. Een aantal wil ik 
de revue laten passeren: een drietal artefacten uit het Neolithicum, een 
bouwblok met ronde inkeping van kolenkalksteen (zestiende/zeventiende-
eeuws?), een zilveren Philipsdaalder (zeventiende-eeuws), een pijpenkop 
met mansportret (zeventiende-eeuws), een beslagstuk paardentuig (zeven-
tiende/achttiende-eeuws), een lakenlood met de letter A (zeventiende-
eeuws) en een tinnen soldaatje (negentiende-eeuws). 
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Op het terrein van het voormalige Berchklooster te Burgum 
Klaas Henstra 
Aan de Kloosterlaan 4 te Burgum werd in opdracht van de familie Daniël 
Beckmann een nieuwe woning gebouwd. Aangezien het perceel eertijds deel 
uitmaakte van het kloosterterrein, is vroegtijdig contact gezocht met de eige
naar. In overleg met de provinciaal archeoloog werd besloten de bouw zo goed 
mogelijk te begeleiden. In het bouwvlak werden grondsporen vastgesteld. Enige 
citaten uit het door Bart Schiphuis gemaakte verslag: "s Morgens meldde Geert 
Leistra de vondst van een stenen put, opgetrokken uit rode steen, waarop een 
laag kloostermoppen was geplaatst. Daarboven bevonden zich weer de rode 
stenen. De put was afgewerkt met gele, zogenaamde putstenen. De grootste dia
meter van de put bedroeg 190 cm. De doorsnede van de hals was circa 50 cm. De 
afmetingen van de kloostermoppen bedroegen 32x13x8 cm tot 32x16x8 cm'. De 
verschillende afmetingen en de plek in de put wijzen op hergebruik van de 
moppen. Nader onderzoek toonde aan dat de put was opgebouwd op een ronde 
houten ring; hiervan werd een monster genomen. De put bleek uiteindelijk net 
buiten het nieuwbouwvlak te liggen. De eigenaar is van plan deze put weer in 
gebruik te nemen als regenwaterbassin. Daarmee is een van de archeologische 
doelstellingen - het bewaren van een stukje historie - gehaald. 

Nadere inspectie door schrijver dezes heeft inmiddels uitgewezen dat de 
eerste put zeker niet uit de kloosterperiode (1190-1580) dateert. Een datering 
in de achttiende eeuw lijkt het meest voor de hand te liggen. De stenen put 
bevatte bolpotaardewerk uit de twaalfde /dertiende eeuw, Duits steengoed 
uit de dertiende /veertiende eeuw, kloostermoppen en een volledige middel
eeuwse dakpan (een zogenaamde monnik). Voorts bevatte de put divers 
materiaal uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Het oudere 
materiaal moet al bij de bouw in de put zijn geraakt. De jongere inventaris 
bewijst dat de put nog in de twintigste eeuw in gebruik was. 

Kort na het onderzoek werd melding gedaan van de vondst van een twee
de put. Deze was vervaardigd van een dikwandig houten vat. Gezien de 
bouwactiviteiten was het noodzakelijk dit vat volledig te bergen. Deze put 
bevatte geen voorwerpen. De datering van deze put is daarmee moeilijk te 
bepalen. Mogelijk kan dendrochronologisch onderzoek aan het houten vat 
ons verder helpen. 

Mogelijk vroeg-Mesolithische vondsten uit Eastermar 
MeindertLey 
Nabij Eastermar werden op een dekzandrug, die geploegd was, fraaie artefac
ten geraapt. De vorm en oppervlakteglans wijken af van de eerder in deze 
omgeving gedane vondsten. De datering van de site zou vroeger kunnen uit
vallen dan die van de overige sites rond het Burgumer mar, die in hoofdzaak 
van Mesolithische ouderdom zijn (De Leyen Wartena Cultuur), en terug te 
voeren zijn tot het vroege of boreaal Mesolithicum. Onder de artefacten 
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bevinden zich forse kernen, fraaie krabbers en grote klingen en afslagen, alle 
fraai gepatineerd. Op sommige klingen komt gebruiksretouche voor, zicht
baar als kleine beschadigingen op de lange vlijmscherpe zijden. 

Een nederzetting uit de steentijd nabij Hurdegaryp 
MeindertLey 
Een nederzetting uit de Steentijd nabij Hurdegaryp gaf een handvol artefac
ten prijs, waaronder een zeer fraaie krabber en een kernsteen. Opvallend is de 
blauwe kleur en de transparantie van de gebruikte vuursteen. 

Steentijd uit de keileem te Hurdegaryp? 
Klaas Henstra 
In juni 2002 verrichtte RAAP in opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel boor-
onderzoek in het nieuwbouwplan Hurdegaryp-zuid, tweede fase. Het onder
zoek werd uitgevoerd door Peter Asmussen en John Hoeksma. Na een 'nijsgjir-
rich' telefoontje werd de site bezocht door Frans de Vries (voorzitter van Steentijd 
Werkgroep Fryslân) en schrijver dezes. Asmussen en Hoekstra vermoedden een 
steentijdvondst in de keileem. Dit zou een novum in de Nederlandse prehistorie 
inhouden. Tussen een grote hoeveelheid grint bevonden zich inderdaad enkele 
'artefacten', althans zo leek het bij eerste beschouwing. Erg overtuigend was een 
en ander overigens nog niet. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de stelling 
'vuursteen uit de keileem' houdbaar is. Vooralsnog overheerst de twijfel. 

Een pommel van een Vikingzwaard uit Burgum 
Klaas Henstra 
Al in 2000 vond Eelke Scherjon (Noardburgum) een bronzen voorwerp 
(afbeelding 31), waarvan oorsprong en datering niet duidelijk waren. Nadere 
discussie met 'metaalkenners' leidde evenmin tot een oplossing. Het artefact 
meet 6,8x3,7x1,4 cm. De bovenzijde is vijfvingerig en de onderzijde (aan de 

31. De zwaardpommel uit Burgum. Foto: Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum 
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platte kant) bevat een holte. Er is geopperd dat het voorwerp een zwaard-
pommel, de bekroning van het handvat van een zwaard, zou kunnen zijn. Het 
museum bezit enkele van deze voorwerpen, maar deze leken in de verste 
verte niet op dit stukje brons. Hoe gaat het dan in zo'n geval: je laat het voor
werp maar even liggen, in de hoop dat iemand zoiets nog eens tegenkomt. En 
nu - twee jaar later - is het zover. Ronald van der Meer (Burgum) vond de 
oplossing op internet. Ons voorwerp blijkt inderdaad zwaardpommel. U kunt 
dit controleren op: www.vikingsword.com/petersen/ptsnl260.html. Een 
datering in de negende tot elfde eeuw ligt voor de hand. 

Moeten we hieruit opmaken dat de Noormannen (Vikingen) ooit een 
bezoekje aan Burgum (Noardermar) hebben gebracht? Helaas is dit niet het 
geval. De pommel zal onze contreien hebben bereikt door uitstrooiing via terp
aarde in de jaren 1840-1945. Helaas weten wij niet van welke terp deze terp
aarde afkomstig is. 

Vijf nieuw ontdekte mesolithische nederzettingen bij Noardburgum 
Meindert Ley 
Bij onderzoek in de omgeving van Noardburgum werden vijf nederzettingen 
uit het Mesolithicum ontdekt. De nederzettingen, die aan elkaar grenzen, 
komen niet voor in eerdere inventarisaties, zodat het hier om een primeur 
gaat. Onder de gevonden artefacten bevinden zich kernstenen, krabbers, 
spitsen, stekers, boortjes, klingmessen, klingen en afslagen. De vondsten wer
den gedaan op duidelijk zichtbare zandruggen. 

WUNSERADIEL2001 

Schijffibula nabij Bolsward 
Johan Koning 
Tussen Bolsward en Burchwerd vond schrijver dezes in de herfst van 2001 op 
een maïsveld een bronzen/koperen schijffibula met een diameter van 18 mm. 
Gezien de uitvoering en de plaatsing van de naald is het geen vroeg type. De 
flbula dateert waarschijnlijk uit de twaalfde eeuw na Chr. 
WUNSERADIEL2002 

Fibulae in Pingum 
Johan Koning 
In de herfst van 2002 werden door schrijver dezes op twee akkers bij Pingjum 
vier fibulae gevonden. Drie van de fibulae zijn schijfflbulae, waarvan één een 
negenpuntige. Het hart van de schijf van deze negenpuntige fïbula is ingelegd 
met een bolletje glaspasta. De schijf heeft een diameter van 19 mm en een 
dikte (exclusief naaldhouder) van 6,5 mm. De bronzen/koperen flbula kan 

http://www.vikingsword.com/petersen/ptsnl260.html
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gedateerd worden tussen 900 en 1100 na Chr. De twee andere schijffibulae 
zijn eveneens met glaspasta ingelegd geweest. De diameter van de schijffibu
lae is respectievelijk 24 en 17 mm. Deze fibulae kunnen tussen 800 en 1100 na 
Chr. gedateerd worden. Het vierde exemplaar betreft een gelijkarmige fibula, 
waarvan helaas nog maar driekwart is overgebleven. De lengte van dit frag
ment is 27 mm, de breedte 8 mm. Deze fibula kan gedateerd worden tussen 
700 en 900 na Chr. 

Een Romeins muntje uit Witmarsum 
Erik Terpstra 
In september 2002 vond schrijver dezes op een aardappelveld te Witmarsum 
een bronzen Romeins muntje. De munt is een Antoninianus en draagt op de 
nog goed bewaarde voorzijde een afbeelding van de soldatenkeizer Victori-
nus. De keerzijde is helaas in een slechtere staat. De munt dateert uit de 
periode 269-271. 

WYMBRITSERADIEL 

Middeleeuwse bewoning aan de Galamagracht te Ulst 
Elma Schrijer 
Van 3 tot 17 september 2001 heeft het Archeologisch Diensten Centrum 
(ADC) in opdracht van de gemeente Wymbritseradiel in IJlst een aanvullend 
Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd. Het onderzochte terrein ligt 
vlakbij de Galamagracht en heeft de afgelopen eeuw gediend als stort- en 
opslagplaats voor de fabriek 'Nooitgedagt'. Er zijn verspreid over het terrein 
drie putten aangelegd, om zo een beeld te krijgen van de ontwikkeling van 
IJlst. IJlst kreeg in 1268 stadsrechten en was in de dertiende en veertiende 
eeuw een bloeiend stadje. In de vijftiende eeuw was er een terugval van de 
economie van IJlst, mogelijk als gevolg van de conflicten tussen de Schierin-
gers en de Verkopers.4 

Al eerder deed Herre Halbertsma archeologisch onderzoek in IJlst. Deze 
stelde vast dat de lintbebouwing van IJlst aan weerszijden van het Y-leke op 
walachtige terpen lag, bestaande uit klei vermengd met veen. Op grond van 
scherven dateerde Halbertsma de oudste ophogingen in de tweede helft van 
de twaalfde of in het begin van de dertiende eeuw.5 De eerste meldingen van 
vondsten van kogelpot-aardewerk in IJlst dateren uit 1919. Bij de bouw van de 
fabriek 'Nooitgedagt' werd toen een grote hoeveelheid kogelpot-aardewerk 
gevonden. In 1973 werd een nieuwe riolering aangelegd en werden de grach
ten uitgebaggerd, waarbij nog eens een grote hoeveelheid kogelpotmateriaal 
gevonden werd. In 1978 werd bij de aanleg van een supermarkt ook een con
centratie van kogelpotscherven gevonden. 
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32. De dijk van IJlst in het profiel. In het vlak zijn enkele verspoelde veenplaggen zichtbaar. Foto: ADC 

In september 2001 bleek dat vanaf de twaalfde of anders de dertiende eeuw 
ook op het onderzoeksterrein activiteiten hebben plaatsgevonden. Een van 
de opvallendste sporen is een grondlichaam - opgebouwd uit klei- en veen
plaggen - dat parallel ligt ten opzichte van de Galamagracht (afbeelding 32). 
De vorm van de structuur en het feit dat er natuurlijk gevormde kleilagen 
tegenaan lopen, doet vermoeden dat het hier gaat om een dijklichaam. Het 
dijklichaam bestaat voor een groot gedeelte uit rietplaggen, maar later heeft 
men ook veenplaggen gebruikt. Deze zijn teruggevonden in de natuurlijk 
afgezette klei. Op basis van het aardewerk dat er in is aangetroffen, is dit 
mogelijke dijklichaam in de dertiende eeuw, mogelijk twaalfde eeuw te date
ren. Deze dijk is een bevestiging dat de Galamagracht niet is uitgegraven en 
dat de eerste bewoners van IJlst op een natuurlijke oeverwal zijn gaan wonen. 
Deze waterloop heeft zich ingesneden in het veenpakket dat al eerder was 
gevormd. De bouw van dit dijklichaam zal vrij snel hebben plaatsgevonden 
na de stichting van IJlst in de twaalfde eeuw. De dijk ligt op het veen vrijwel 
direct achter de oeverwal die bij de natuurlijke voorganger van de Galama
gracht behoort. 

Al vrij snel raakte de dijk, althans op het onderzoeksterrein, in onbruik en 
werden er huizen gebouwd. Er zijn tijdens de opgraving twee haardplaatsen 
blootgelegd gelegen in een geel-groene leemachtige laag, die geïnterpreteerd 
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kan worden als huisvloer. Deze lemen vloer is van tijd tot tijd vernieuwd door 
ophogen en aanstampen, waarbij ook de haardplaats van een nieuwe vloer 
werd voorzien. Er zijn zes houten funderingspalen aangetroffen die aan de 
zuidelijke zijde grofweg de gedeeltelijke contour van de huisvloer aangeven. 
Beide haarden kunnen in de veertiende eeuw worden gedateerd en behoor
den tot twee verschillende huizen. De huizen zijn vrij snel na elkaar gebouwd, 
waarbij opvalt dat het tweede huis enkele meters naar achteren is geplaatst. 
Voordat de huizen zijn gebouwd is het terrein opgehoogd met een kleipakket 
van ongeveer een meter dikte. Het ophogingspakket ligt op een oeverwal 
bestaande uit zavel- en kleiafzettingen. 

Langs de voorzijde van deze huizen en parallel aan de Galamagracht heb
ben enkele sloten gelopen. Het is mogelijk dat het gaat om meerdere fasen 
van één sloot. Aan de westzijde is een beschoeiing aangetroffen. Van activitei
ten op het erf achter de huizen is niet veel teruggevonden. Achter het tweede 
huis lag een sloot die mogelijk de erfafscheiding vormde. Naast deze sloot zijn 
de resten van een waterput aangetroffen. Op de achtererven zijn geen andere 
sporen van middeleeuwse activiteiten blootgelegd. Wel zijn er achttiende-
eeuwse en jongere afvallagen teruggevonden. Achter op het onderzochte ter
rein zijn twee houten constructies van planken en palen blootgelegd. Op, 
onder en naast de constructies is groen geglazuurd aardewerk uit de achttien
de of negentiende eeuw aangetroffen. Deze houten planken en balken 
behoorden mogelijk tot kleine schuurtjes die op de achtererven van de hui
zen waren geplaatst. 

Bij het onderzoek in IJlst zijn 809 scherven uit de twaalfde tot achttiende 
eeuw gevonden. Aardewerk uit de vijftiende tot zeventiende eeuw is vrijwel 
afwezig. De meeste scherven dateren uit de Late Middeleeuwen. Op grond 
van scherven van geïmporteerd Siegburg-aardewerk kan worden vastgesteld 
dat - op een enkele uitzondering na - materiaal uit de periode vóór ca. 1275 
ontbreekt. De genoemde uitzonderingen worden gevormd door enkele 
scherven uit Pingsdorf en Paffrath, die waarschijnlijk stammen uit de twaalf
de of begin dertiende eeuw, maar niet nauwkeuriger te dateren zijn dan tus
sen de tiende en begin dertiende eeuw. 

In alle middeleeuwse nederzettingen worden scherven van kogelpotten 
gevonden. Merkwaardig genoeg is weinig bekend over de productie en pro-
ductieplaatsen van deze potten. Aanwijzingen voor pottenbakkerijen in de 
vorm van ovens of misbaksels zijn uiterst schaars en dateren meest uit de 
eindperiode van de kogelpot. De laat-middeleeuwse kogelpotten van IJlst zijn 
vrijwel allemaal voorzien van een versiering in de vorm van bezem- of bor
stelstreken. Er zijn in IJlst, zowel tijdens de opgraving als eerder, enkele mis
baksels van gevonden. Bovendien zijn de dertiende-eeuwse kogelpotten uit 
IJlst duidelijk meer gestandaardiseerd dan de potten uit andere nederzettin
gen in Friesland. Hieruit concludeert Verhoeven dat IJlst een productiecen
trum voor dit soort aardewerk was.6 Dat de kogelpotten uit IJlst inderdaad 
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niet uitsluitend voor eigen gebruik waren, maar tot buiten IJlst werden ver
handeld, blijkt ook uit het feit dat ze onder meer in Leeuwarden en Staveren 
zijn teruggevonden. In Nederland zou men overigens niet voor de twaalfde 
eeuw zijn begonnen met de productie van kogelpotten in werkplaatsen. 

Het ontbreken van vondsten uit de vijftiende tot en met de zeventiende 
eeuw kan mogelijk in verband worden gebracht met de economische neer
gang van IJlst. De opgravingsresultaten geven aanleiding te vermoeden dat de 
crisis heeft geleid tot een afname van de stedelijke bevolking. 

Noten 

1 Een eerdere versie van de bijdrage verscheen in Fryslân. De productie van de FAMKE 
is een langdurig en omvangrijk proces. De schrijver stelt er prijs op te benadrukken dat 
behalve de provincie en de ROB ook tal van andere instanties en privépersonen aan de 
doorontwikkeling werken. In het bijzonder verdient archeologisch adviesbureau RAAP 
genoemd te worden en daarvan met name de heren Peter Asmussen, Timo Perger en 
Haije Veenstra 2 Met dank aan G. Hofstra (Sneek) voor de mogelijkheid het sikkelfrag
ment te bestuderen en te publiceren, en voor het aanleveren van alle relevante gege
vens. 3 Groninger Instituut voor Archeologie, Poststraat 6, 9712 ER Groningen. 4 Ver
hoeven 1998,158. 5 Halbertsma, 1968; Verhoeven 1998, 145. 6 Verhoeven 1998. 
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Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis 
en Cultuur / Keninklik Frysk Genoatskip foar 
Skiednis en Kultuer 
174e verslag, over het jaar 2002 

BESCHERMVROUWE H.M. KONINGIN BEATRIX 

Inleiding 

Het jaar 2002 kende enkele bijzondere hoogtepunten: 
• Het Genootschap herdacht dat het 175 jaar geleden was opgericht 
• H.M. de Koningin verleende het Genootschap het recht tot het voeren van 

het predikaat Koninklijk 
• De naam van het Genootschap veranderde in Fries Genootschap voor 

Geschiedenis en Cultuur / Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer 

lubileum 

Op 20 september werd in de Harmonie te Leeuwarden de 'geboorte' van het 
Genootschap herdacht. Op het programma stond het symposium 'Fryslân in 
groter verband: over Friese, Nederlandse en Europese identiteiten'. Onder lei
ding van voorzitter Jeltje van Nieuwenhoven (lid van de Tweede Kamer) lever
den de sprekers Nelleke Noordervliet (auteur), Bart Tromp (wetenschapper), 
Pieter Verhoeff (cineast) en Ed Nijpels (bestuurder) een bijdrage aan de 
gedachtevorming over genoemd onderwerp. (De voordrachten zijn opgeno
men in Fryslân 8 (2002-4.) 

's Avonds was de leiding in handen van Gryt van Duinen. Voorzitter Yme 
Kuiper opende het programma met het uitspreken van de feestrede. (Deze is 
na te lezen in deze De Vrije Fries.) Hierna was er een optreden van het Fries 
Jeugdorkest. De dirigent van dit zeer goed musicerende orkest was Theo 
Brouwer. Halverwege dit optreden werd de prent verloot, die het bestuur spe
ciaal voor de ledenwerfactie had aangekocht. Tijdens de pauze en na het offi
ciële programma werd de muziek verzorgd door respectievelijk het Trio Gep-
pie Haarsma en het Salonorkest Sinnema. 

De eerste exemplaren van het jubileumboek werden op deze dag door 
Goffe Jensma aangeboden aan Cees van 't Veen (directeur van het Fries Muse
um), Lammert Jansma (directeur van de Fryske Akademy), Douwe de Vries 
(directeur van het Rijksarchief) en Ed Nijpels (commissaris van de Koningin 
in Friesland). 

Niet alleen op 20 september, maar gedurende het hele jaar werd op diver
se manieren aandacht besteed aan het jubileum. Zo was er de ledenwerfactie 
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waarvoor in Fryslân steeds aandacht werd gevraagd. Ten behoeve van deze 
actie had het bestuur van de Friese kunstenaar Anne Huitema een prent 
gekocht. Deze prent werd op 20 september verloot onder degenen die zichzelf 
of iemand anders als lid hadden aangemeld. De verloting vond plaats in aan
wezigheid van notaris Ernst de Lange en de winnares was mevrouw N.M. ten 
Hoor-Aukema uit Leidschendam. 

In juni kwam het fraaie jubileumnummer van Fryslân uit. Tegelijk met 
deel 81 van De Vrije Fries verscheen Inhoudsopgave en Register, een boekwerk 
dat door oud-bestuurslid en oud-redacteur van De Vrije Fries Hotso Spannin-
ga met grote zorg was samengesteld. Het bevat de titels van alle artikelen die 
tussen 1839 en 2000 in dit jaarboek verschenen, alsmede een register van tref
woorden. 

De organisatie van al de activiteiten rond het jubileum lag in handen van een 
jubileumcommissie. Voor de aankleding van de Harmonie, de vormgeving 
van het jubileumboek en de uitnodigingen, de catering en het uitnodigings
traject werd hulp ingeroepen van derden. Voor het boekwerkje van Hotso 
Spanninga, het symposium en het jubileumboek werd hulp van sponsors 
gevraagd en gekregen. Hierdoor kreeg het Genootschap meer armslag voor 
aankleding en programma van het herdenkingsfeest in de Harmonie. 

Het bestuur betuigt graag zijn dank aan allen die met zo grote inzet heb
ben meegewerkt aan het welslagen van het jubileum en is verheugd over de 
grote belangstelling van verschillende zijden ondervonden. 

Bestuur 

Het algemeen bestuur kwam zes en het dagelijks bestuur acht keer in verga
dering bijeen. De jubileumcommissie die vooral uit leden van het bestuur 
bestond, heeft vele malen haar tijd aan de voorbereiding van de feestelijkhe
den gegeven. Behalve de jaarlijkse ledenvergadering was er nog een extra 
ledenvergadering uitgeschreven, nodig om het voorstel van het bestuur om 
de naam van het Genootschap te veranderen de ledenvergadering te laten 
passeren. 

In verband met het jubileum was in de jaarvergadering het besluit geno
men dat voorzitter Yme Kuiper tot het eind van het jaar in functie zou blijven 
en dat het voorzitterschap vervolgens direct zou overgaan naar Annelies 
Duursma-Olthuis. Binnen het bestuur werd op gepaste wijze van Yme Kuiper, 
de drijvende kracht achter de organisatie van het jubileum, afscheid geno
men. Annelies Duursma-Olthuis volgde hem direct na zijn aftreden in 
december op. Ihno Dragt moest om persoonlijke redenen het bestuur helaas 
voortijdig verlaten. Siem van der Woude werd voor nog een termijn benoemd 
en tot nieuw lid van het bestuur werd Hugo ter Avest gekozen. 
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Aan het eind van 2002 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
mr. A.E. Duursma-Olthuis (Beetsterzwaag), 
voorzitter 
drs. E. Makkes van der Deijl-Stam (Goutum) 
secretaris 
D. Osinga RA (Berlikum), penningmeester 
dr. J. Frieswijk (Beetsterzwaag) 
drs. R. Mulder-Radetzky (Leeuwarden) 
drs. S. van derWoude (Leeuwarden) 
drs. T. Oppewal (Leeuwarden) 
H.P. ter Avest (Harlingen) 

Subsidie 

In verband met de hoge kosten die met de jubileumviering gepaard zouden 
gaan had het Genootschap in 2001 al het besluit genomen in 2002 geen subsi
dies te verlenen. 

Fryslân en De Vrije Fries 

Het kwartaalblad Fryslân verscheen in 2002 drie keer. Het eerste nummer was 
geheel aan de kantongerechten van Friesland gewijd, bij het dubbelnummer 
lag het accent op het jubileum, dat ook in het laatste nummer nog de nodige 
aandacht kreeg. De hardwerkende redactie bestond uit Meindert Schroor, 
Martha Kist, Evert Kramer, Hans Mol en Harm Nijboer. Klazien Schroor-Dijk-
stra verzorgde de lay out. Vooral ten behoeve van het fraaie en belangrijke 
jubileumnummer werd veel werk verzet. 

Het jaarboek De Vrije Fries van 2001 en dat van 2002 verschenen allebei in 
het jubileumjaar. Dat van 2002 was tevens het jubileumboek dat de volgende 
titel kreeg: Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-
2002. Aan dit boek hebben 28 auteurs meegewerkt Het geeft een goed beeld 
van de geschiedenis van het Genootschap, van de tijd waarin het is ontstaan 
en van de mensen die voor het Genootschap belangrijk zijn geweest. Daarin 
werd ook een overzicht opgenomen van alle bestuurders en hun zittingspe
riode. Vanwege zijn bijdrage dient Goffe Jensma apart te worden genoemd; op 
ongeëvenaarde wijze heeft hij zijn visie op de geschiedenis van het Genoot
schap gegeven. 

Doordat de redactie het vele materiaal op tijd bij de drukker kon bezorgen 
kon het boek op de 20ste september worden gepresenteerd en uitgereikt: een 
grote prestatie! De reguliere redactie van De Vrije Fries bestond uit Derk Jan
sen, Goffe Jensma, Gilles de Langen en Hotso Spanninga. Voor het jubileum
nummer werden Johan Frieswijk en Yme Kuiper aan de redactie toegevoegd; 
de beeldredactie daarvan was in handen van Rita Mulder-Radetzky. 

periodiek aftredend 2005 

definitief aftredend 2005 
periodiek aftredend 2004 
definitief aftredend 2005 
definitief aftredend 2005 
definitief aftredend 2006 
periodiek aftredend 2005 
periodiek aftredend 2006. 
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Lezing 

In 2002 werd één lezing georganiseerd. Dr. Ad de Jong hield na de ledenverga
dering op 23 april een voordracht getiteld 'Het Fries Genootschap als koplo
per in museaal besef. Negentiende-eeuwse initiatieven tot musealisering van 
de volkscultuur'. De belangstelling hiervoor was groot. 

Excursie 

De excursiecommissie, bestaande uit de heren G. Elzinga en J.H. Duursma, 
had - met mevrouw Elzinga - vanwege het jubileum op de van haar bekende 
zorgvuldige wijze een buitenlandse excursie naar Denemarken en Zweden 
georganiseerd. Van deze geslaagde reis is door een van de deelnemers, 
mevrouw J. Oppenoorth, een verslag gemaakt dat in Fryslân 8 (2002) 2/3 is 
opgenomen. 

Leden 

Het Fries Genootschap telde aan het einde van 2002 1.873 leden (waaronder 
162 nieuwe leden!) en 1 erelid. Helaas moest er een aantal leden worden uit
geschreven: vierendertig keer kwam er bericht van overlijden en eenenzestig 
leden werden om andere redenen uitgeschreven. 

Administratie 

De administratie werd weer verzorgd door mevrouw H. Dekkinga (St. Anna-
parochie). Het bestuur dankt haar voor het vele werk dat zij in dit jubileum
jaar met blij gemoed heeft verzet. 

De secretaris 
E. Makkes van der Deijl-Stam 
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Nieuwe leden 

E. Algra, Berlikum; W.M. baron van Asbeck, Leusden; J.T. Aukema, Dalfsen; 
mw. Z. Bakker, Peize; E.M. van Beijma, Amersfoort; Jhr. M. van Beijma, Ter-
neuzen; D. Bekius Nicolai, Leeuwarden; R. Bergsma, Leeuwarden; J.M.E. 
Bergsma-Webster, Bantegea; Jhr. M.L. de Blocq van Scheltinga, Spanje; J. van 
Bodegom, Beetsterzwaag; mevr. A. de Boer, Leeuwarden; O. de Boer, Heeren
veen; W.P. Bonga, Naarden; mw. L. Bonnema, Franeker; J.B. van Borssum 
Waalkes, Schalsum; J. Bosma, Lemmer; A. Bouma-Veenstra, Heerenveen; J. 
van Breeden, Rinsumageest; P. Breuker, Leeuwarden; A. Brouwer, Baarn; Jhr. 
I.F. Burmania van Humalda van Eysinga, Den Helder; A. Dijkstra, Akkrum; A. 
Dijkstra, Leeuwarden; mw. R. van Ditzhuyzen, 's-Gravenhage; G. Donker, 
Haarlem; A.M. Dusink-Dijkstra, Neede; G. van Eunen, Bears; R. Falkena, Beet
sterzwaag; R. Ferwerda, Kollum; J.J. Folkerts-van der Veen, Wommels; D.H. 
van der Galiën, Dokkum; G. van 't Geloof-Dijkstra, Spijkenisse; G. Gerbrandy, 
Gauw; jhr. L.F.A. Gerlacius van Swinderen, Bussum; C. Glaser, Leeuwarden; 
A.M. de Groot, Langweer; A.K. Groot-Kaat, Ried; S.A. van Haersma Buma, 
Maassluis; ir. B. Hainja, Heerenveen; W. Hamersma, Berlikum; A.W van Has-
selt-thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Rotterdam; G. Heida, Drachten; 
mw. A. Heijn, Workum; J.J. van der Hem-Hofstra, Haren; P. Hemminga, 
Leeuwarden; S. Hepkema, Wassenaar; H.L.C. Hermans, Nieuw Vennep; H.J. 
Hilarides, Amsterdam; E. Hoekstra, Leeuwarden; mw. T. Hoitsma, Arnhem; J. 
Holwerda-Malda, Haren; F. Homminga, Berlikum; M. Hoogeboom, Joure; 
N.M. ten Hoor-Aukema, Leidschendam; B.W Hopperus Buma, Amersfoort; 
jhr. J.F. Hora Siccama, Woerdense Verlaat; J. Hornstra, Bozum; J.F. Idsardi, Hol
werd; A.J. IJzerman, Oldeboorn; H.J. Janmaat, Borger; A.A.M. de Jong, Maarn; 
Tj.T. de Jong, Leeuwarden; P. Jonker, Haule; R.C. Kaastra, Heerenveen; C.G. 
Kamerling, Enschede; K.A. Kamstra, Beetgum; J. Karssiens-Hellendoorn, Ter-
herne; J. Kersbergen, Wommels; A.J. Kingma, Sneek; P. Klaaren, Sneek; P. Kla-
renbeek, Leeuwarden; F.H. Koerten, Oosterbeek; G. Koning-Hoogkamp, 
Leeuwarden; A.M. Koole, Goutum; J. Koopmans-Vogd, Bozum; J. Koops, Oos-
terwolde; D.A. Kruithof, Leeuwarden; J.R. Kuiper, Heerenveen; S. Kuijper, Fra
neker; J. van der Kuur, Lollum; H.W. Leeraar, Raerd; H.T. Loor-Salverda, Oos
terend; P. Lukkes, Leeuwarden; M. Maters, Franeker; J.F. van der Meer, 
Burgum; T. Meerding-Boonstra, Harlingen; W. Meinema, Lemmer; J.H. Men
ger, Olderberkoop; J. Metzlar, Berlikum; J. van der Meulen, Leeuwarden; S.A. 
Minkes-Montsma, Roodkerk; M. van der Molen, Joure; T. Molenaar, Leeuwar
den; R. Mulder-Radetzky, Leeuwarden; mw. A. Nippel, Franeker; J. Nijboer, 
Veenwouden; M.F. van Noordenburg-Nijboer, Lippenhuizen; B.D. Okma, 's-
Gravenhage; H.S. Oostra, Purmerend; I. Oud-Faber, Leeuwarden; S.L.B. Over
hand, Leeuwarden; E. Pacanda-Bolier, Aldeboarn; R. Pasma-Plat, Giekerk; T. 
van de Ploeg-van de Laan, Ried; mw. R. Polet, Tzummarum; A.T. Popkema, 
Groningen; mw. M. Post, Burgum; jhr. J. Quarles van Ufford, Scharsterbrug; R. 
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Rauwerda, Leeuwarden; mw. H. Regnerus, Hardegarijp; R. Reitsma, Goutum; 
J.F. Riesebos, Zwolle; jhr. EG. de Rotte, Heemstede; J. Salverda, Leeuwarden; S. 
Schotanus, Gorredijk; I.WJ. baron Sirtema van Grovestins, Amsterdam; I. Sij-
besma, Keijenborg; ir. J.W.H. Sixma baron van Heemstra, België; EG. van de 
Sluis, Drachten; jhr. E.L. van Sminia, 's-Gravenhage; Jhr. D.V Snouck Hurgron-
je, Metslawier; J.F.D. Sprock, Leeuwarden; R.W. Steensma, Mantgum; mw. A.T. 
Stienstra, Voorschoten; E. Taayke, Groningen; W.J. Tjoelker, Leeuwarden; B. 
Tromp, 's-Gravenhage; H. Tromp, Reduzum; R.U.J. Uilkema, Sigerswâld; G.H. 
Varekamp-Vos, Beetsterzwaag; B. van der Veen, Kootstertille; T.J. Veen, Heem
stede; T. van der Veen, Dokkum; B.J. van der Veen, Leiden; jhr. L.Ph. Vegelin 
van Claerbergen, Terborg; Vereniging Historisch Sneek, Sneek; P. Verhoeff, 
Amsterdam; M. Vis, Stiens; C. Visser, Leeuwarden; J. Visser, Lemmer; P. Visser, 
Zaandam; T. de Vries, Leeuwarden; A.S. de Vries, Franeker; S. de Vries, Menal-
dum; Y.R. de Vries-de Haan, Harmeien; W.C.G. van Weideren baron Rengers, 
Canada; E Wesselius-Wittermans, Leeuwarden; J.M.G. van Wijk, Franeker; P. 
Winia, Elahuizen; H. tenWolde, Hoogeveen; E Woudstra, Blaricum; E.C. Ynte-
ma, Rosmalen; R. Yntema, Grouw; F. Ypey-Scheffer, Dronrijp; J. van der Zee, 
Ter Idzard; R. van der Zee, Hoogland; H.A.B. Zijlstra, Amsterdam; T. Zijlstra, 
Oosternijkerk; B. van der Zwaag, Leeuwarden; J. Zwart, Sneek; R. Zwerver-
Beenen, Hemrik; D. van Zwol, Leeuwarden. 

O_J 
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Personalia auteurs 

Dr. Philippus Breuker studeerde Nederlands en Fries, was wetenschappelijk 
medewerker aan de Fryske Akademy (1976-2002) en bijzonder hoogleraar 
Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden (1986-2001). Hij is 
sinds 1994 als gewoon hoogleraar Friese taal- en letterkunde, in het bijzonder de 
literatuurgeschiedenis, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Publi
ceert over (Friese) literatuur en geschiedenis. 

Drs. Onno Hellinga studearre skiednis oan de Rijksuniversiteit Groningen, 
wie yn tsjinst by it Ryksargyf te Ljouwert en de Fryske Akademy. Wurket oan in 
stúdzje oer Hessel Aysma, de léste President fan it Hof fan Fryslân. 

Dr. Derk lansen was docent theologie aan de Noordelijke Leergangen te 
Leeuwarden, is momenteel redacteur van het Documentatieblad voor de 
Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 en redactiesecretaris van De Vrije Fries. 
Promoveerde op een studie over het spiritisme en de Groninger richting 
(1994). Publiceert op kerk- en cultuurhistorisch gebied. 

Drs. Douwe Kooistra studearre skiednis oan de Vrije Universiteit te Amster
dam. Hy wurke yn it fuortset ûnderwiis en oan in oplieding foar ûnderwizers, 
en publisearre oer de skiednis fan it njoggentjinde-ieuske Fryslân. 

Dr. Kees Kuiken promoveerde als godsdiensthistoricus aan de Rijksuniversi
teit Groningen en werkt als zelfstandig tolk/vertaler (Chinees en Engels) en 
onderzoeker. Hij publiceerde, behalve over Chinese geschiedenis en cultuur, 
enkele genealogische studies in De Nederlandsche Leeuw. 

Dr. Yme Kuiper is cultureel antropoloog en historicus en als universitair 
hoofddocent verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienst
wetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Dr. Gilles de Langen studeerde nieuwe geschiedenis en prehistorie in Gronin
gen (promotie 1993) en is thans werkzaam bij de provincie Fryslân als provin
ciaal archeoloog. Redacteur van De Vrije Fries. 

Dr. Maarten Prak is hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht. Zijn laatste boek, Gouden Eeuw: het raadsel van de Repu
bliek, verscheen in 2002. 

Dr. Froukje Veenman studeerde in 1997 afin de ecologische archeologie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. In 2002 promoveerde zij aan de Vrije Universi
teit op het proefschrift Reconstructing the Pasture. Zij is nu als archeologisch 
medewerker verbonden aan de provincie Fryslân. 

Drs. Frouke Veenstra-Vis is historica en als hoofd bibliotheek en documenta
tie verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstweten
schap van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde over elitevorming 
onder doopsgezinden in Doopsgezinde Bijdragen. 


