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Van de redactie 

Met veel genoegen bieden we, nog net binnen de grenzen van het lopende 
jaar, de leden van het Koninklijk Fries Genootschap deel 84 van het weten
schappelijk jaarboek De Vrije Fries aan. De inhoud biedt wederom variatie. 

Nadat hij in het blad Groninger Kerken de Groningse middeleeuwse sarco
fagen had geïnventariseerd, doet Kees Kuiken hier hetzelfde voor de provincie 
Friesland. Het artikel van W. Dolk, oud-medewerker van het Gemeentearchief 
Leeuwarden, levert aan de hand van een levensbeschrijving van de klokken-
gieter Hans Falck een inventarisatie van de totale bekende productie van vijf 
klokkengieters. Otto Knottnerus nam de bekende boekenlijst van Dirk Jansz 
tot uitgangspunt voor een verkenning in de Friese boek- en leescultuur rond 
1600; hij stelt vast dat ook in sommige plattelandstreken een verstedelijkte 
smaak opgeld deed. Hester Postma schrijft over boekcensuur in Friesland in 
de zeventiende eeuw; ze constateert dat deze wat minder streng was dan in 
andere gewesten in de Republiek. Cor Trompetter behandelt de invoer van de 
generale middelen (de belastingen vanwege de Staten-Generaal) in Friesland. 
Het onderwerp van Rolf van der Woude's bijdrage zijn de Friese landbouw
organisaties in de eerste helft van de twintigste eeuw en met name de manier 
waarop de algemene, liberale organisaties enerzijds en pressiegroepen van 
boeren en pachters zich opstelden in het proces van confessionalisering en 
verzuiling. In het kader van haar onderzoek naar de internationale contacten 
van Joost Halbertsma beschrijft Alpita de Jong de internationale belangstelling 
voor het Fries, met name in Italië. De laatste bijdrage bestaat uit een interview. 
Het is lang - decennia - geleden dat dergelijke bijdragen in de De Vrije Fries 
werden opgenomen. De veel bediscussieerde plannen voor 'het nieuwe Fries 
museum', maar ook belangstelling voor hoe het daar vroeger toeging, waren 
voor René Kunst en Ad de Jong aanleiding voor een uitgebreid vraaggesprek 
met oud-Fries Museum-directeur Cees Boschma. 

Rest ons op te merken dat de archeologische kroniek over het jaar 2003 
in de volgende jaargang zal worden opgenomen samen met die over 2004, 
alsook dat de kunsthistoricus Piet Bakker in de redactie is opgenomen. 

De redactie 
vrijefries@friesgenootschap.nl 
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De sarcofaag Oudega (Sm) E in gave staat naar een tekening 
in deFriesche Volksalmanak van 1842 



Middeleeuwse zandstenen grafkisten ui t 
Westerlauwers Friesland 

KEES KUIKEN 

Inleiding 

Bijna vijftig jaar na de verschijning van het werk over middeleeuwse zand
stenen grafkisten (sarcofagen) 'in Friesland en elders' door Herman Martin, 
lijkt het tijd voor een nieuw overzicht van het bestand van deze bijzondere 
stukken in de provincie Friesland.1 Niet alleen omdat er na 1957 zoveel meer 
vondsten bekend zijn geworden (onder meer uit oude schriftelijke bronnen), 
maar ook omdat veel door Martin beschreven exemplaren niet meer op de 
aangegeven plaats te zien zijn. Dat komt door het verhuizen of verdwijnen 
van particuliere eigenaars, maar vooral door veranderde opvattingen over 
het beheer van kerken en musea.2 Wat in het geval van de beroemde Elgin 
Marbles in Londen maar niet wil doordringen, is thans in Noord-Nederland 
tamelijk vanzelfsprekend: vondsten uit oude heiligdommen horen thuis op 
de vindplaats of desnoods in de buurt. Dit ontlast ook musea die nu liever 
selectief exposeren dan 'veel van hetzelfde' tentoonstellen. De uitzondering 
die de regel bevestigt is het Kerkmuseum te Jan(n)um, een open depot voor 
middeleeuwse kerkelijke kunstvoorwerpen, waaronder zandstenen sarcofagen 
uit de gehele provincie.3 

Verantwoording 

Evenals in de recente publicatie van de sarcofagen in Groningen4 wordt hier 
onderscheid gemaakt tussen sarcofagen waarvan de huidige bewaarplaats 
bekend is en exemplaren die uitsluitend in de literatuur zijn beschreven. Ook 
de definities uit mijn Groninger publicatie worden hier ongewijzigd over
genomen. Een sarcofaag is in deze opvatting een stenen grafkist uit één stuk 
('monoliet'). Een uit tufblokken of baksteen ('kloostermoppen') opgebouwd 
keldertje heet een (al dan niet gemetselde) 'steenkist'. Elders heten deze mini-
grafkeldertjes ook wel stolp- of zadeldakgraven. Een 'sarcofaagdeksel' 
verwijst hier uitsluitend naar een ter plaatse op een sarcofaag gevonden 
exemplaar. In alle andere gevallen spreken we van grafplaten.5 

Dit nieuwe overzicht kan evenmin als Martins catalogus bogen op volle
digheid. Sommige van Martins vondsten, met name uit de buurt van Drachten 
en Heerenveen, zijn spoorloos en staan daarom onder de tweede rubriek. 
Onduidelijk is of onzorgvuldigheid in Martins beschrijvingen dan wel het 
veelvuldig tôgjen van museum naar museum in de loop der jaren hieraan 

DE VRIJE FRIES 84 (2004) 9-28 



10 KEES KUIKEN 

debet is. Zo ligt bij het Kerkmuseum Jannum sinds 1992 een exemplaar dat 
volgens een lijst van bruikleengoederen die het Fries Museum in 2000 
opmaakte, van het kerkhof te Brongerga afkomstig zou zijn.6 Deze sarcofaag 
('Brongerga A') is niet eenduidig herleidbaar tot een vermelding bij Martin. 
Bovendien ontbreekt te Jannum het in de bruikleenlijst (maar weer niet bij 
Martin) vermelde deksel. Ik vermoed dat Martin, die een aantal stijlkenmerken 
van 'zijn' sarcofagen samenvatte in een code die slechts uit één Romeins cijfer 
bestond, bij één of meer van de sarcofagen uit Brongerga (later in de Oudheid
kamer te Heerenveen) fouten heeft gemaakt. Lezen we onder Martins num
mer 22 voor 'kist-I' ('wanden vrijwel rechtstandig, rondstaven in de hoeken') 
'kist - II' ('wanden vrijwel rechtstandig, geen rondstaven'), dan klopt de 
beschrijving afgezien van het deksel tamelijk goed met de sarcofaag Jannum 
(2000) nr. 33, met één verschil: bij inspectie van laatstgenoemde kist vond ik 
een afvoergat waarvan Martin geen melding maakt. Martin zag zulke details 
vaker over het hoofd: bij de opname van de sarcofaag Tjerkgaast A (destijds in 
het museum te Sneek) maakt hij geen melding van een kromstaf in het voeten
einde en - alweer - het afvoergat in die kist. Al deze omstandigheden compli
ceren de zogenaamde 'retro-invoer' van Martins vondsten aanzienlijk. 

Tot dusverre richtte de kritiek op Martin zich vooral op zijn periodisering 
van de zandstenen sarcofagen in vier typen (I-IV) en op zijn behandeling van 
zogenaamde sarcofagen van Bentheimer steen.7 Niet alleen de periodisering 
volgens Martin, maar ook die in twee 'groepen' volgens Lammers, is achter
haald door vondsten in het Duitse Rijngebied (Keulen en Knechtsteden). 
Alle zandstenen sarcofagen worden hieronder derhalve gedateerd tussen de 
tiende en dertiende eeuw zonder nader onderscheid in typen of groepen.8 De 
'Bentheimer kwestie' is nog niet opgelost. Bij zogenaamde 'sarcofagen' van 
blonde zandsteen zonder de kenmerkende trapeziumvormige leest past 
terughoudendheid.9 De kleine exemplaren gaan veelal door voor kinderkistjes. 
Deze zijn nog veel in gebruik in de Fries-Groningse Woudstreek als drenk- of 
plantenbak. Eén correspondent uit Groningen spreekt van 'kinderkoelbakken', 
wat aan het vrijwel verdwenen hergebruik in smederijen herinnert. Bij een 
particuliere verzamelaar zag ik onlangs enige grote en kleine zandstenen 
bakken waarvan één exemplaar van onmiskenbaar 'volwassen' formaat een 
lichte trapeziumvorm vertoonde en ook de bij zandstenen sarcofagen 
gangbare frijnslag aan de binnenzijde (drenkbakken zouden van binnen glad 
zijn met rond afgewerkte binnenhoeken). Deze vondst is niet opgenomen in 
het hierna volgende overzicht: volgens de bezitter komt de kist uit Schoone-
beek in Drenthe, terwijl hier is gekozen voor een publicatie van sarcofagen 
die binnen de grenzen van de provincie Friesland zijn gevonden. Om dezelfde 
reden ontbreekt hier een 'kinderkistje' van roze zandsteen dat zich in particu
lier bezit te Veenwouden bevindt: het is afkomstig van een boerenerf te 
Hohenkirchen in Ostfriesland (D).10 
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De in 1993 op Hoxwier geborgen brokken van de vondstMantgum A (foto Evert Kramer) 

De betrouwbaarheid van Martins afzonderlijke vondstbeschrijvingen werd 
bij mijn weten niet eerder aan de orde gesteld. De academische kritiek lag 
misschien al te zeer voor de hand dat Martin, de tekenleraar die van 1916 tot 
1919 directeur van het Fries Museum was, toch steeds een veredelde 
sneuper is gebleven. De indruk dat Martin niet altijd aansluiting vond bij de 
specialisten van zijn tijd, wordt gewekt door zijn moeizame verhouding met 
de Groninger hoogleraar in de archeologie A.E. van Giffen. Het enige mij 
bekende contact vond plaats in 1924, toen Van Giffen zich kritisch uitliet over 
Martins interpretatie van een opgraving in Soesterberg. Uit Van Giffens 
uitvoerige nawoord bij Martins verslag spreekt wrevel over Martins herhaalde 
weigering om Van Giffens opvatting over te nemen.11 Martin heeft Van Giffen 
dertig jaar later ook niet geraadpleegd voor zijn sarcofagenboek. Zodoende 
zijn de door Van Giffen gepubliceerde ontdekkingen zoals die te Utrecht en 
Eelde wel opgenomen, maar ontsnapten ongepubliceerde vondsten zoals die 
te Vries aan Martins aandacht.12 Met Van Giffens leerling Halbertsma, van 
1947 tot 1975 onder meer conservator van het Fries Scheepvaartmuseum, 
kon Martin beter overweg. Deze schreef in 1958 een kritische maar niet 
onvriendelijke recensie van Martins boek in ItBeaken.13 

Voor het hierna volgende overzicht zijn in navolging van Martin alle tot 
2004 uit geschreven en mondelinge inlichtingen bekende bewaarplaatsen 
bezocht.14 De publicatie van vondstberichten (thans weer uitvoerig en regel
matig in De Vrije Fries) vertoont tussen 1957 en 1996 aanzienlijke hiaten, maar 
dat is tegenwoordig op archeologisch gebied eerder regel dan uitzondering. 
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Hetzelfde geldt voor de registratie van de vondsten bij de ontvangende 
instanties: veelal musea en oudheidkamers. Bovendien zijn niet alle vond
sten officieel gemeld. Zo werd omstreeks 1977 volgens een anonieme infor
mant bij de herinrichting van de dorpskom van Buitenpost een exemplaar 
dat letterlijk in de weg lag even letterlijk met de grond gelijk gemaakt en kon
den in 2003 bij graafwerk op Hoxwier onder Mantgum slechts enkele brokken 
van een kist worden veiliggesteld. De achterstand in wetenschappelijke 
publicaties in de jaren na 1957 wordt voor een deel goedgemaakt door 
vondstberichten in de regionale pers. Halbertsma, als medewerker van de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek betrokken bij kerk-
opgravingen in Friesland, speelde daarin met zijn goede perscontacten een 
niet onbelangrijke rol. Zelf schreef hij regelmatig in het Sneeker Nieuwsblad, 
onder meer over vondsten te Raard (Bh) en Sneek. In zijn recensie van Martins 
boekwees hij op het belang van geschreven bronnen zoals de abtenlevens van 
Mariëngaarde. 

Een andere bron die Martin over het hoofd zag, waren de 'onderwijzers
boekjes' met gegevens over plaatselijke oudheden, het resultaat van een 

NA'^¾ 

De sarcofaag Easterein A 
met deksel, gefotografeerd 
tijdens de opgraving 
(Fries Museum) W v d 
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enquête door het Fries Genootschap in 1857 en 1863.15 In die tijd begon het 
Genootschap te 'redden wat er te redden viel' van het Friese historische 
erfgoed. In oudere bronnen is slechts bij uitzondering sprake van een zo uit
gesproken historisch bewustzijn.16 Maar de kerkhistoricus Johannes Reitsma 
noemde nog in 1884 in de Friesche Volksalmanak de middeleeuwse stenen 
doodkisten 'vrijwel waardeloze voorwerpen' die hem 'met zekere eerbiedige 
ingenomenheid' door eenvoudige boeren waren getoond.17 De kunstzinnige 
waarde van deze kisten was naar negentiende-eeuwse esthetische maat
staven inderdaad gering, zeker in vergelijking met de romaanse zandstenen 
beeldzerken die volgens de onderwijzersboekjes al omstreeks 1850 veel 
bekijks trokken.18 Toch roept het vakmanschap van de middeleeuwse steen
houwers, met name bij de in lekenogen simpele afwerking van de sarcofagen, 
nu nog steeds de bewondering op van hedendaagse vakgenoten.19 

Anders dan Martins boek beperkt dit nieuwe overzicht zich tot tot sarco
fagen en de daarop ter plaatse gevonden deksels. Martin vermeldt daarnaast 
ook los gevonden romaanse zandstenen graf- en altaarplaten en timpanen.20 

Sommige daarvan hebben de voor middeleeuwse sarcofagen kenmerkende 
trapeziumvorm (breed aan het hoofdeinde, smaller aan het voeteneinde), 
maar dat bewijst niet dat het in al deze gevallen om deksels gaat. Het is niet 
uit te sluiten dat de makers van romaanse zandstenen grafzerken voor 
de trapeziumvorm kozen, juist omdat deze in de volle Middeleeuwen werd 
geassocieerd met elitegraven. Maar ook met 'echte' sarcofaagdeksels werd in 
die tijd flink gezeuld.21 De vondst van een losse zandstenen grafplaat bewijst 
dus allerminst dat de plaatselijke elite voorheen in complete sarcofagen is 
begraven.22 Martins indeling in vier typen 'vroege' en 'late' zandstenen sarco
fagen is nu voorgoed van de baan na vondsten van een sarcofaag uit Martins 
'vroegste' type (in 1962 te Knechtsteden in het Duitse Rijnland: rechte wanden 
met hoekstaven) die met zekerheid nog in 1165 is gebruikt en van een sarco
faag van Martins 'laatste' type (trogvormig met kruis- en kromstaven) in een 
vroeg elfde-eeuws deel van de Dom te Keulen.23 Het eerste model wordt naar 
de rechtwandige Salische keizerssarcofagen in de Dom te Spiers als 'Salisch' 
aangeduid, het tweede model als 'trogvormig'.24 Tenzij hieronder anders ver
meld, hebben alle door mij in Friesland bezochte sarcofagen een min of meer 
duidelijk trapeziumvormige leest. 

Een bijzondere categorie secundaire vondsten vormen de resten van 
zandstenen sarcofagen die zijn hergebruikt bij de verbouwing van middel
eeuwse kerken. Deze 'spolia' zijn in Friesland vooral talrijk in de voormalige 
grietenij Baarderdadeel in Westergo, met name te Easterwierrum, Jorwert en 
Weidum.25 Daarmee is niet gezegd dat alle zandsteenfragmenten in zulke 
oude kerken brokken van sarcofagen zijn. Primair gebruik van platen roze 
zandsteen van ruwweg dezelfde dikte als de wanden van volmiddeleeuwse 
sarcofagen kwam al in de elfde eeuw voor als fundering van pilaren, onder 
meer in de kerken te Deventer en Bedum.26 Zulke platen zijn ook (her) gebruikt 
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in de trap tussen de pastorie en het kerkhof te Jorwert. Het bestand van door 
mij geziene vondsten uit Friesland komt nu op 37 exemplaren, acht meer 
dan in Groningen (29 bewaarde vondsten, waarvan vijf uit de stad Groningen). 
Na het Kerkmuseum Jannum, dat na een periode als uithof van het Fries 
Museum nu zelfstandig opereert, is de voornaamste openbare bewaarplaats 
het Streekmuseum Tytsjerksteradiel te Burgum. De voormalige pastorietuin 
te Oudega (Sm), vanouds bekend bij 'sarcofaagtoeristen', is thans niet meer 
toegankelijk. Dat geldt tot nadere aankondiging ook voor de studiecollectie 
van het Fries Museum die een vooralsnog onbekend aantal stukken bevat.27 

Spreiding van de vondsten 

De hier beschreven zandstenen sarcofagen worden zonder nadere onder
verdeling gedateerd in de volle Middeleeuwen, dat wil zeggen: de tijd vanaf 
omstreeks 900 tot omstreeks 1200. In die jaren werden in Westerlauwers 
Friesland de graafschappen Oostergo, Westergo en Zuidergo onderscheiden. 
Zuidergo omvatte voor zover nu bekend onder meer de muntplaats Staveren 
en viel dus niet samen met het huidige kwartier Zevenwouden, maar veel 
meer is over de precieze grenzen niet met zekerheid te zeggen.28 Wel 
is bekend dat omstreeks 900 Westergo veruit het dichtstbevolkte deel van 
Westerlauwers Friesland vormde: het had ongeveer tweemaal zoveel inwo
ners als Oostergo.29 De aantallen sarcofaagvondsten in Westergo, zowel de in 
het kader van dit onderzoek bekeken als de uitsluitend uit de literatuur 
bekende exemplaren, blijven daarentegen ver achter bij die in Oostergo, zoals 
tabel 1 laat zien. 

Tabel 1 Sarcofaagvondsten in Friesland 

Beschreven Oostergo Westergo Zevenwouden Zevenwouden? Totaal 
vindplaats 

Geziene 16 12 9 1 38 
sarcofaag
vondsten 

Overige 18 14 23 - 55 
vermelde 
vondsten 
Totaal 34 26 32 1 93 

Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat de 'steenrijke' Friese elites die in de 
volle Middeleeuwen hun doden in kostbare, doorgaans van ver aangevoerde 
sarcofagen lieten begraven, vooral in Oostergo waren te vinden. Veel sarcofagen 
zijn voor het eerst beschreven toen ze al op een boerenerf waren beland, 
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Opgraving van de sarcofaag Easterein Amet 
bijzetting (Fries Museum) 

vooral in de Oostergose gemeente Smallingerland en het aangrenzende 
Tytsjerksteradiel. Het lijkt wel alsof de boeren in de Friese Wouddorpen een 
meer dan gemiddeld oog hadden voor praktische toepassingen van deze 
'vrijwel waardeloze voorwerpen'. Bovendien heeft met name Smallingerland 
vanaf de negentiende eeuw bijna onafgebroken in de gunst gestaan van 
amateurhistorici en -archeologen - een omstandigheid die ook Martin niet 
ontging.30 Belangwekkender dan deze vondstaantallen, die de optelsom zijn 
van het allerminst stelselmatig aangepakte bodemonderzoek en de meer of 
minder toevallige ontdekkingen van sneupers in Smallingerland en elders, 
lijkt de vraag naar de in deze sarcofagen gevonden resten van bijzettingen. 
In Groningen is daarvan slechts tweemaal sprake, in beide gevallen rondom 
de Martinikerk in de stad zelf. In Westerlauwers Friesland zijn in totaal vier 
van deze min of meer recente 'primaire vondsten' beschreven: drie in Westergo 
(Easterein A, Pingjum A en Wons A) en één in Oostergo (Oudega (Sm) E). In 
verhalende bronnen is voorts tweemaal sprake van bijzettingen in sarcofagen 
(Hallum A en Mariëngaarde A). Net als in de 'Friese landen' ten westen van het 
Vlie en ten oosten van de Eems zijn de vondstaantallen hier te gering om er con
clusies uit te trekken.31 Opmerkelijk is niettemin het naar verhouding grote aan
tal vondstberichten in de literatuur over de aan het begin van de volle Middel
eeuwen nog zeer dunbevolkte Zevenwouden. Bijna de helft van deze cijfers 
komt echter voor rekening van één vondstbericht uit de onderwijzersboekjes 
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over 'acht (vermoedelijk stenen) doodkisten' bij Slijkenburg. In de Zeven-
wouden vallen bovendien de vele twijfelachtige meldingen bij Martin van 
'kinderkistjes' op. Van de verifieerbare vondsten in dit kwartier komen de 
meeste uit Opsterland en Schoterland, die door De Langen voor wat betreft de 
Middeleeuwen niet tot de Zevenwouden maar tot Oostergo worden gerekend.32 

Een verschijnsel dat in een enkel geval in verband is te brengen met de 
vondsten van sarcofagen in Friesland, betreft de zogenaamde 'oude kerkhoven'. 
Met name in Oostergo en de Zevenwouden worden hiermee volmiddeleeuwse 
begraafplaatsen bedoeld die tijdens de voortschrijdende ontginning van een 
woud- of veengebied zijn achtergelaten terwijl de bewoningsas verder 
opschoof. De kaarten van Schotanus en Eekhoff zijn een voorname bron 
voor dit fenomeen: De Langen gebruikte deze voor zijn analyse van de 
ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van Oostergo en een deel van de 
Zevenwouden.33 Zijn datering van de 'rivierontginningen' in dit gewest tussen 
de tiende en dertiende eeuw komt overeen met de datering van de zandstenen 
sarcofaagvondsten die juist in deze omgeving zo talrijk zijn. Op enkele 'oude 
kerkhoven' (Drachten, Hurdegaryp en vermoedelijk Haskerdijken) zijn zand
stenen sarcofagen zonder bijzetting aangetroffen. Bij de afgraving van het 
'Olthof' aan de Geeuw boven Akmarijp zijn omstreeks 1890 grafplaten van 
roze zandsteen met kruisversieringen gevonden. In 1993 bleek ook hier een 
middeleeuws 'oud kerkhof' te liggen.34 Uit West-Friesland en Oost-Groningen 
zijn soortgelijke vondsten bekend.35 Enkele andere vondsten in de buurt van 
oude kerkhoven (Lippenhuizen, Opeinde) zouden eveneens met deze verlaten 
nederzettingen in verband kunnen worden gebracht. Statistisch zetten deze 
vondsten echter onvoldoende zoden aan de dijk om een concrete bijdrage 
aan de bewoningsgeschiedenis te leveren.36 

f ¾ > 
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Noten 

De auteur dankt de dames drs. M. Albers, L.H. Hoogerbeets, drs. H. Kammenga, 
G. Liemburg, G. Meinsma, I. Poortenaar, J. Tichgelaar, drs. M. van Vlierden en 
F. Woudwijk; de heren A. Baarda, F. de Boer, drs. J. Bruintjes, K.R. Henstra, Ernst 
Huisman, J. Koster, drs. E. Kramer, M. van der Laan, dr. GJ. de Langen, J. Metzlar, 
R.H. Postma, M. Seffinga, W. van der Sluis, dr. R. Steensma, dr. E. Taayke, ir. J. van Til 
en A. Woudwijk en de families Biesma, Bijma, Booy, Dickhoff, Mulder, Pit en Vellema. 

1 Martin, Sarcophagen. Herman Martin (1881-1968) was een zoon van de kunsthistoricus 
prof dr Wilhelm Martin die onder meer directeur van het Mauritshuis in Den Haag was. 
Zie: R.E.O. Ekkart in Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (1985). Herman Martin 
was van 1916-1919 directeur van het Fries Museum en daarna tekenleraar in Drachten 
en Den Haag. 2 Zie bijvoorbeeld de Kollumer Courant van 3 juli 2002. 3 Over het 
Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) te Nuis in relatie tot het Fries Museum, tot nu 
toe de voornaamste bruikleengever van het Kerkmuseum: E. Taayke in DVF 83 (2003) 
274-275 en de jaarverslagen van het NAD. 4 K. Kuiken in GK21-1 (2004) 12-15). 5 Over 
romaanse zandstenen grafplaten E. Kramer in Fries Museumbulletin (juni 1995) 7-10; 
H. de Olde en H. Tummers in GK (in voorbereiding). 6 Hier worden de verschillende 
inventarissen van de collectie te Jannum aangeduid met het jaar van inventarisatie: de 
gidsjes van Glazema en Wassenbergh (1948 t/m 1979), Eisenga en Kist (1989) en de al 
genoemde bruikleenlijst (2000). De nummering van de sarcofagen in de vroegere gidsjes 
wijkt af van die volgens Martin en die volgens de bruikleenlijst. 7 H. Halbertsma in 
ItBeakenlQ (1958) 240-242; S. Lammers onder meer in Keppelstok 31 (1985) 220 noot 3. 
8 K. Kuiken in GK 21-1 (2004) 5-8. 9 S. Lammers stelt in Keppelstok 31 (1985) 218: 
'Er zijn geen sarcofagen in deze steensoort bekend.' Vergelijk het petrografisch onder
zoek door P. Kruizinga in Martin, Sarcophagen 121-132 en aldaar nr. 88 (Oldeberkoop). 
In Bekkema e.a., Oudega 40 heten de tien (!) sarcofagen (lees: zeven sarcofagen en 
enkele romaanse grafplaten) uit Oudega (Sm) toch weer foutief 'afkomstig uit Bentheim' 
(zie Martin, Sarcophagennrs. 23, 25-26, 58, 101-103). 10 Vr. med. D. Vellema, Hohen-
kirchen; zie ook Haiduck, Kirchenarchäologie nr. 53. 11 A.E. van Giffen in Martin, 
Ontgraving 14, 32. 12 Martin, Sarcophagen nrs. 14 ('Assen') en 135-136 ('Utrecht'); 
Waslander, Dekselse graven 20. 13 Zie noot 7, hierboven; biografische gegevens naar 
Halbertsma, Frieslands oudheid7-9.14 Dit is kennelijk niet het geval bij de even slordige 
als onvolledige lijst van sarcofagen enzovoorts in Noord- en Zuid-Holland in Den Hartog, 
Oudste kerken 172-173. Een bezoek aan de Michaëlskerk te Oosterland was bijvoor
beeld nuttig geweest: daar zijn drie in 1970 en 1995 gevonden, maar nog ongepubli
ceerde zandstenen sarcofagen en een bakstenen steenkist tentoongesteld. Den Hartog 
haalt ten aanzien van Oosterland alleen Martin, Sarcophagen uit 1957 aan. Een kriti
sche recensie (met repliek van Den Hartog) staat in Bulletin KNOB103-2 (2004) 48-50. 
15 Tresoar, Leeuwarden (collectie Eekhoff), signatuur Hs 1150 nrs. 1 t/m 25.7 en Hs 
1151. Over een Groninger precedent (de 'schoolmeestersrapporten' uit 1828) voor deze 
Friese enquête: Boekholt en Van der Kooi (red.), Spiegel van Groningen. 16 Hierover 
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G. Jensma in 01^82 (2002) 27-64. Schotanus en Wagenaars Tegenwoordige staat herha
len steeds weer Winsemius' vondstmelding van reusachtige geraamten en (middel
eeuwse?) munten op het kerkhof te Jorwert in 1619 (Schotanus, Beschrijvinge 208; 
Tegenwoordige staaf 311). Winsemius meldt in navolging van Ocko wel het gebruik van 
zware stenen zerken in de Middeleeuwen, maar niet het gebruik van stenen dood
kisten (Winsemius, Croniqve 163). 17 J. Reitsma in Friesche Volksalmanak (1884) 104. 
18 Met name te Westergeest (Tresoar Hs 1150 inv.nrs. 15.4: 'een rood zerken grafsteen 
met levensgrote vrouw alsmede drie kinderen boven haar hoofd'; zie Waslander, 
Dekselse graven afb. 22d; niet bij Martin). 19 Vr. med. A. Woudwijk, beeldhouwer te 
Drachten. 20 Het bekende timpaan van Kimswerd, maar ook het in de kerktoren aldaar 
verwerkte voeteneinde van een rode zandstenengrafplaat, ontbreekt bij Martin. Hier
over: E. Hoffman-Merkx in Keppelstok 62 (2001) 20-26 en Van der Wal, Griene wysheid. 
21 K. Kuiken in GiC21-l (2004) 5. 22 Elizabeth den Hartog geeft voor het betrekkelijk 
grote aantal 'sarcofaagdeksels' in West-Friesland, op Wieringen en Texel een originele 
verklaring: zij zouden de oorlogsgraven zijn van in de strijd tegen de Westfriezen 
gesneuvelde vazallen van de Hollandse graaf. De vele tufstenen kerken in deze streken 
zouden in opdracht van de graaf zijn gesticht bij wijze van oorlogsschatting (Den 
Hartog, Oudste kerken 234-237). Vergeleken met de provincies Groningen en Friesland 
en de Friese landen in Duitsland is het aantal tufstenen kerken in het noorden van 
Noord-Holland echter niet uitzonderlijk groot (Haiduck, Kirchenarchäologie 62-66; 
De Langen, Middeleeuws Friesland 88-96; H. de Olde in GO9 (2002) 4-30 en 20 (2003) 
15-19). De 'oorlogsschattingstheorie' is ook niet aannemelijker dan de gangbare opvat
ting dat we hier veelal met eigen kerkstichtingen van de plaatselijke elite hebben te 
maken (onder meer P.N. Noomen in JMG2 (1999) 9, 31). Den Hartogs theorie past eer
der bij de slag bij Ane (1227), waarvoor de Drenten later boetten met de stichting van 
een nonnenklooster. Van een middeleeuwse oorlogsgravencultus in Drenthe ontbreekt 
echter ieder spoor. 23 W. Schuiten in Jahrbuch der Rheinischen DenkmalpflegelG (1966) 
195-197; K. Kuiken in GK21-1 (2004) 5-8.24 Over de Salische keizerssarcofagen uitvoerig 
Kubach en Haas, Speyer I 931-954. 25 Martin, Sarcophagen nrs. 72-79; Waslander, 
Dekselse graven afb. 3, 28. Ook de N.H. kerken te Weidum en Easterwierrum zijn rijk 
aan spolia. Die in Weidum worden in de toren bewaard (A. van Deijk in Keppelstok AS 
(1994) 159-160). De oude kerk te Easterwierrum (Tsjerkebuorren) is in 1903 afgebroken. 
Aan de voet van de 'âlde toef ligt een handvol roze zandstenen spolia. Het Museum 
Catharijneconvent te Utrecht bezit een roze zandstenen grafplaat (nr. ABM bs 788) uit 
St. Nicolaasga (Doniastate), vermoedelijk oorspronkelijk uit Easterwierrum (of mogelijk 
Wiuwert). Schip en koor van de kerk te Buitenpost zijn rijk aan primair verwerkte zand-
steenbrokken van kloostermopformaat. 26 K. Kuiken in GKT21-1 (2004) noot 25. 27 De 
opslagruimte onder het museum is om bouwtechnische reden voorlopig onbegaan
baar (vr. med. drs E. Kramer). 28 Halbertsma, Frieslands oudheid 139-147. 29 B.H. 
Slicher van Bath in Bijdragen AAG13 (1965) 97-133. 30 Martin, Sarcophagen 7-9, 14, 18, 
27. Zie ook noot 9 hierboven. Martin woonde na 1919 zelf in Drachten. 31 Haiduck, 
Kirchenarchåologie (99-104 en kaart 5) meldt in totaal twintig sarcofaagvondsten tussen 
Eems en Wezer, maar niet of deze één of meer bijzettingen bevatten. Uit iets oudere 
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literatuur blijkt dit het geval voor Bant (nu Wilhelmshaven; Martin, Sarcophagen nrs. 
91-92 en 94-95 = Haiduck, Kirchenarchäologie nrs. 8, 10, 11 en 12) en Pilsum (D. Zoller 
in Oldenburger Jahrbuch 85 (1985) 241-264; Haiduck, Kirchenarchäologie nrs. 101 en 
102). Zie ook F. von Quast in Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im 
Rheinlande 50-51 (1871) 108-150 en voor West-Friesland: Martin, Sarcophagen nis. 2, 
7 8,43*, 44.45,48,114* en 143 en noot 14, hierboven. De met een asterisk (*) gemerkte 
vondsten (uit Westerland op Wieringen) betreffen zandstenen sarcofagen met bij
zettingen. 32 De Langen, Middeleeuws Friesland 14-15. In het voorliggende opstel zijn 
beide aan de Zevenwouden toegerekend. 33 De Langen, Middeleeuws Friesland 129-130. 
De weergave volgens Schotanus is niet uitputtend. Zo beredeneerde De Langen, t.a.p. 
dat het 'oud kerkhof van Boornbergum ter plaatse van het latere klooster Smalle Ee 
heeft gelegen. Zie ook W.P.M. Mulder en J. Molema in Paleo-aktueel 4 (1993) 137-139 
(Noordwolde). 34 GJ. de Langen en P.N. Noomen in De Langen e.a. (red.), Verborgen 
verleden 34-37, met name 36. 35 Braat, Wieringermeer, K. Kuiken in GK 21-1 (2004) 
12-13 (MidwoldaA-B). Zie ook de bijdragen van J.C. Besteman respectievelijk J. Bos in 
Besteman e.a. (red.), Medieval Archaeology 91-132, en voor Groningen: Ligtendag, 
Wolden. 36 De plaatselijke overlevering over de oude kerkhoven is soms verwarrend. In 
Opeinde wordt de naam 'Lykreed' (tegenover de huidige begraafplaats aan de Nijtap) 
in verband gebracht met het oude kerkhof dat op de Schotanuskaart echter 500 
koningsroeden westelijker ligt. De Lykreed is meer waarschijnlijk genoemd naar de 
Lijkweg (= parallelweg), de oude naam voor de huidige Kommisjewei en de in het 
verlengde daarvan liggende Nijtap (Beetstra, Toponimen 121; de hier genoemde Hogeweg 
vormt op de kaart van Schotanus de oudere bewoningsas waaraan ook het oude 
kerkhof van Opeinde is getekend). 

O ^ 
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f V 

Bijlage I: Achtendertig middeleeuwse zandstenen sarcofagen met vind- en 
bewaarplaats 

Aldtsjerk A. N.H. kerkhof vóór 1908. Trogvormige kist van grauwe zandsteen zonder 
deksel. Kruis- en kromstaven in hoofdeinde. Draperie. Voeteneinde ontbreekt. In 
Kerkmuseum Jannum (nr. 21, nu links van de ingang; bruikleen FM nr. 1026-B). 
Martin, Sarcophagen nr. 57. 

Beetsterzwaag A. Trogvormige kist van roze zandsteen met draperie, hoekstaven en 
afvoergat. Martin, Sarcophagen nr. 17 (met afb.). Vroeger te Oud-Beets als sloot-
beschoeiïng naast vm. kerkhof (Kerkepad West 15); nu Lycklama à Nijeholtlaan 3 te 
Beetsterzwaag. De door Martin onvolledig opgenomen maten zijn onjuist, waar
door de kist een foute typering ('type I') kreeg. De juiste maten zijn: 225-78-225-68; 
221-71-221-60; 41-43-45-41 (vr. med. Ernst Huisman). 

Beetsterzwaag B. Salische kist, roze zandsteen, geen hoekstaven. In 1925 nog met deksel
fragment, nu zonder deksel in patio Gemeentesecretarie Opsterland te Beetsterzwaag. 
Martin, Sarcophagen nr. 18 (met afb.). 

Blesdijke A. N.H. kerkhof. Kistje (lengte ca. 150 cm) of drenkbak van roze zandsteen. 
Rechte wanden, geen trapeziumvorm. In één zijwand zijn twee rechte stukken uit-
gekapt. Kerkmuseum Jannum (nr. 34, bruikleen mw. Dunk-De Jong, Amersfoort). 
NieuweDockumer Courant9-4-l992; over Blesdijke Tresoar Hs 1150 inv. nr.23.1. 

Boksum A. Ten zuidwesten van de Margarethakerk (2002; grond reeds lang geleden 
verstoord; vr. med. G. Elzinga). Trogvormige kist van roze zandsteen met hoek
staven. Kruis- en kromstaven in hoofdeinde en rechterwand, ankerstaf in voeten
einde. Draperie. linkerwand gebroken. Verzonken onder glazen vloer in voorkerk 
(de aan de wand boven de kist tentoongestelde roze zandstenen romaanse altaar
plaat is niet op de sarcofaag maar in het schip van de kerk gevonden). D. van Weezel 
Errens in Keppelstokm (2003) 40-50 (met afb.); C. Koopstra in DVF83 (2003) 312-313. 

Brongerga A. N.H. kerkhof. Ondiepe Salische kist van roze zandsteen. Draperie. Geen 
hoekstaven. Afvoergat in bodem. Vrijwel geen trapeziumvorm. Een der zijwanden 
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halverwege uitgeslepen. Geen deksel. Volgens documentatie in Kerkmuseum 
ïannum, waar deze kist ten noordoosten van de kerk ligt, is dit cat. nr. 33, maar 
lannum (2000) nr. 33 heeft 'sarcophaagmet deksel, afkomstig van [...] Brongerga'. 
De uitslijping van de zijwand is beschreven bij Martin, Sarcophagen nrs. 
22 ('Brongerga', geen afb.) en 87 ('Nieuweschoot', geen afb.), maar beide kisten 
zouden volgens Martin hoekstaven vertonen. Mogelijk heeft Martin zijn nrs. 
22 (hoekstaven) en 40 ('Heerenveen', geen hoekstaven) verward. Beide waren in 
zijn tijd in het bezit van de Oudheidkamer (nu Museum Willem van Haren) te 
Heerenveen en afkomstig uit Brongerga. De kist Jannum (2000) nr. 33 lag van 1981 
tot 1992 in opslag te Heerenveen (Nieuwe Dockumer Courant, 9-4-1992). 

Buweklooster A. Vm. kloosterkerkhof. Trogvormige kist. Roze zandsteen, hoekstaven. 
Hoofdeinde: kruis- en kromstaven, voeteneinde: kruisstaf. In 1884 beschreven als 
'middeleeuwse stenen doodkist met plat deksel zonder opschrift [...] met twee 
ingebeitelde figuurtjes [...] waarvan het ene een sleutel moet voorstellen' (J. Reitsma 
in Friesche Volksalmanak (1884) 104). Rysloanne 3, Harkema (bloembak). Martin, 
Sarcophagen nr. 27 (met afb.); Kollumer Courant, 3 juli 2002 (met afb.). 

Easterein A. N.H. kerkhof naast Martinikerk (1975). Salische kist van roze zandsteen 
met bijzetting en ruw deksel van roze zandsteen. De nu in de kerk tentoongestelde 
kist (bruikleen FM nr. b XI-1/2) bevond zich op 70-80 cm beneden het maaiveld 
(De Boer e.a., Easterein 378-379 (met afb.); er zouden aanwijzingen zijn voor nog 
meer sarcofagen ter plaatse). FD3-11-1975; IC3-11-1975; DVF56 (1976) 161 (met 
afb.). Easterein was het centrum van een volmiddeleeuwse 'moederpolder' 
(Schroor, Friese landschap 27-29; H.W. Kuipers in Elzinga e.a. (red.), Skeppe en 
skriuwe 54-60). 

Garyp A. Salische kist van roze zandsteen. Gebroken, bodem ontbreekt. Binnenzijde 
gefrijnd. Afvoergat in voeteneinde. Streekmuseum Burgum (nr. ST 1986-IV-29). 
Martin, Sarcophagen nr. 98; K.R. Henstra inAcft'e/29-04-1986. Gedekt met onver
sierde trapeziumvormige grafplaat van rode zandsteen uit Hurdegaryp of mogelijk 
ook uit Garyp (nr. ST-1989-V-2). 

Garyp B. Geel, deels rood verkleurd Salisch 'kinderkistje'. Binnenzijde gefrijnd, scherpe 
hoeken. Afvoergat in bodem. Tot 1920 op N.H. kerkhof, daarna gebruikt als slijp-
steenbak. Streekmuseum Tytsjerksteradiel, Burgum (nr. ST 1990-IX-01). 

Grou A. Kerkstraat 46 (noordzijde N.H. kerkhof, 1956). Hoofdeinde van trogvormige 
sarcofaag. Roze zandsteen. Kruisstaf, draperie, hoekstaf. Museum De Trije Gritenijen, 
Grou, inv. nr. 110. H. Haijtema in Vrijling (red.), Idaarderadeel 10 (met afb.). 'Ter 
plaatse werden ook skeletten gevonden' (vondstbeschrijving in museum Grou). 

Heerenveen A. Nieuwburen (ca. 1972). Zie Ureterp A. Rechte kinderkist (?) van grijze 
zandsteen. Gladde wanden met op ca. 2/3 van de lengte twee slijtplekken in de 
bovenrand van de zijwanden. Bij Streekmuseum Opsterland, Gorredijk. 

Hurdegaryp A. 'Oud kerkhof (ten zuiden van het huidige dorp; De Langen, Middeleeuws 
Friesland 95). Salische kist van roze zandsteen. Afvoergat in geometrisch versierde 
bodem. Kerkmuseum Jannum nr. 23 (FM nr. 1025-A). Martin, Sarcophagennr. 55 (met 
afb.) noemt als vindplaats: Kimswerd, Jannum (1969): Hurdegaryp. Zie ook Garyp A. 
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lorwert A. Timpaan in poortje in noordzijde schip Redbadkerk. Roze zandsteen met 
draperie.vermoedelijk sarcofaag-bodem. Het roze zandstenen timpaan in het 
poortje in de zuidzijde is onbewerkt (deksel?). Het nieuw uitziende timpaan in het 
poortje van de na 1951 geheel herbouwde toren is vermoedelijk niet authentiek. 
Martin, Sarcophagen nr. 79. 

Jorwert B. Het pad ten westen van de toren van de Redbadkerk bestaat uit 45 brokken 
roze zandsteen, in twee lagen gevonden onder de in 1951 ingestorte toren (Oostra, 
Jorwerd3l). Op dertien fragmenten in dit 'sarcofagenpad'is de voor de binnenkant 
van middeleeuwse sarcofagen kenmerkende draperie te zien. Op één fragment is 
deze draperie symmetrisch (hoofdeinde?). Op een ander fragment is de rest van 
een opstaande rand of hoekstaaf te zien. Op vier brokken zijn voor grafplaten 
kenmerkende versieringen zichtbaar (afb. in Waslander, Dekselse graven 10). Martin, 
Sarcophagen nr. 79. 

Jorwert C. Buorren (1971). 'Een roodzandstenen middeleeuwse sarcofaag'(Oostra, 
Jorwerd35; DVF52 (1972) 147), in georiënteerde positie gevonden ten zuidoosten 
van de Redbadkerk, gevuld met aarde (vr. med. mw G. Meinsma). Lichte trogvorm. 
Halfrond gat in hoofd- en voeteneinde. Afvoergat in bodem. Na aankoop door Fries 
Museum overgebracht naar Noardburgum (vr. med. G. Elzinga). In 1993 door O. 
Hoetstra te Noardburgum in bruikleen gegeven aan Streekmuseum Burgum (nr. 
ST 1993-IV-14). Tentoongesteld met half deksel, versierd met een schuinkruisstaf 
en volgens de schenker (dezelfde Kloetstra) afkomstig van de IJsselmeerbodem 
(Staveren? Kuinre? Zie Martin, Sarcofagen nr. 115). Vergelijk voor een (mogelijke) 
verklaring van de halfronde gaten Lambooij en Mol, Vitae 162: 'Intussen werd de 
uitvaart voorbereid. Het lijk was naar de kerk overgebracht om naar behoren te 
worden begraven. Na lezing van de mis is het lichaam ten grave gedragen. Eenmaal 
neergelegd, bleek het veel te lang voor de sarcofagus [zie Hallum A, hieronder]. 
Hierop begon [men] met een aangereikte hamer de uiteinden uit de sarcofagus te 
slaan om het lichaam [alsnog] in de sarcofagus [te] begraven.' 

Kimswerd A. Ruwe Salische kist van roze zandsteen. Kerkmuseum Jannum (nr. 20, FM 
nr. 1025-B). Martin, Sarcophagen nr. 56. De in Jannum op deze kist als 'deksel' 
getoonde grafplaat FM 1028-C komt uit Hijum; in de noordmuur van de toren te 
Kimswerd is het voeteneinde van een rode zandstenen grafplaat met een deel van 
een (kruis?)staf ingemetseld. Zie ook H. van der Berg in Spahr van der Hoek (red.), 
Wûnseradiel 227-229; E. Hoffman-Klerkx in Keppelstok 62 (2001) 20-26. 

Kimswerd B. Twee brokken van een roze zandstenen sarcofaag met draperie in het pad 
ten westen van de kerktoren en één los brokstuk ten noordwesten van de kerk
toren. Waarneming auteur. 

Koudum A. N.H. kerkhof. Salische kist van roze zandsteen, gebroken (een hoek ont
breekt) met gebroken deksel. Dit 'merkwaardig en zwaarwichtig voorwerp' kwam 
in 1858 als bezit van het Kabinet der Oudheden (het latere Fries Museum) op de 
binnenplaats van het Paleis van Justitie te Leeuwarden. Kerkmuseum Jannum (nr. 
24, FM nr. 1025). Eekhoff e.a., Oudheden 13-14; Martin, Sarcophagen nr. 54. 

Lippenhuizen A. Restaurant De Trijehoek (1984). Elf brokken roze zandsteen: hoofd- en 
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voeteneinde met kruisstaf en één brok met Latijns kruis geborgen door G. Elzinga, 
acht brokken als plaveisel hergebruikt. LC14-01-1984. Mogelijk afkomstig van oud 
kerkhof (De Langen, Middeleeuws Friesland 94 nr. 139A). 

Lippenhuizen B. Voormalige smederij (ca. 1965). Recht kinderkistje (?) van roze zand
steen. Particulier bezit (bloembak). 

Luxwoude A. Gebroken Salische kist van roze zandsteen. Hoekstaven, draperie, afvoer -
gat in bodem,. Voor 1964 zonder deksel gevonden in sloot in de Lage Venen. Nije 
Leane 2 (bloembak). Bakker e.a., V¾rdorpen 363 noemt 'een complete kist', moge
lijk afkomstig van het oude kerkhof van Luxwoude of uit Gersloot. 

Mantgum A. Hoxwier (2003). Zeven brokken roze zandsteen, waarvan één hoek-
fragment van een sarcofaag met hoekstaaf. Overige brokken draperie. Noordelijk 
Archeologisch Depot, Nuis (vr. med. G. Elzinga en drs E. Kramer). 

Nieuweschoot (?) A. Vrij klein model (ca. 120 cm lang) sarcofaagje (of drenkbak) van 
blonde zandsteen. Trogvormig. Geen hoekstaven. Geen afvoergat. Volgens de 
documentatie in Kerkmuseum jannum is dit cat. nr. 35, maar jannum (2000) nr. 35 
is een 'sarcophaag van rode zandsteen [uit] Nieuweschoot'. Martin, Sarcophagen 
nr. 87 beschrijft onder Nieuweschoot een sarcofaag van 'volwassen' formaat). 
Jannum (2000) heeft als nr. 36 'sarcophaag van lichte bontzandsteen, herkomst 
onbekend'. In 1992 naar Jannum overgebracht vanuit opslag Gemeentewerken 
Heerenveen. Nieuwe Dockumer Courant, 9-4-1992; Bakker e.a., Vier dorpen 376-377 
noemt als vindplaats van deze 209 cm (!) lange kist een boerenerf te Luinjeberd. 

Opeinde A. Boerenerf nabij kerkhof. Ruwe Salische kist van roze zandsteen. Draperie. 
Martin, Sarcophagen nr. 99. Mogelijk afkomstig van oud kerkhof (De Langen, Middel
eeuws Friesland94 nr. 107). Particulier bezit (zandbak). 

Oudega (Sm) A. Salisch. Roze zandsteen. Lichte trogvorm met hoekstaven en draperie. 
Afvoergat bij linkervoet. Nagenoeg identiek aan, maar langer (223 cm) dan Oudega 
(Sm) B (213 cm). Vrijwel zeker Martin, Sarcophagen nr. 25, afkomstig uit de vm. 
Oudheidkamer Tt Bleekerhûs' te Drachten. In 1995 bestemd voor verwerking in 
niet gerealiseerd monument voor strooiveld nieuw crematorium door A. Woudwijk 
(E. Kramer in Fries Museumbulletin (juni 1995) 7-8; vr. med. mw drs H. Kammenga). 
Na overdracht aan Smelne's Erfskip geplaatst op N.H. kerkhof (vr. med. A. Woudwijk). 

Oudega (Sm) B. It West. Steensoort en bewerking (hoekstaven, draperie, plaats afvoer
gat) nagenoeg identiek aan Oudega (Sm) A, maar met zeer uitgesproken trogvorm. 
Martin, Sarcophagen nr. 102 (met afb.). Particulier bezit. 

Oudega (Sm) C. Uitgesproken trogvorm met hoekstaven en draperie. Roze zandsteen. 
Martin, Sarcophagen nr. 101 (met afb.). In tuin Buorren 7 (voormalige pastorietuin; 
hierin ook een handvol romaanse grafplaten). 

Oudega (Sm) D. Sloot bij N.H. kerkhof. Licht trogvormig kinderkistje van gele 
zandsteen. Afvoergat in voeteneinde (niet in bodem). Vermoedelijk identiek met 
Martin, Sarcophagen nr. 103 (met afb.). Na overdracht aan Smelne's Erfskip (onder 
dezelfde omstandigheden en voorwaarden als Oudega (Sm) A) geplaatst ten 
zuiden van N.H. kerktoren te Oudega. 

Oudega (Sm) E. Kerkhof N.H. kerk (1817). Trogvormige kist van roze zandsteen met 
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versierd deksel en bijzetting. Kruis- en ankerstaven in hoofdeinde en zijwanden, 
twee gekruiste kromstaven in voeteneinde. Draperie. Afvoergat in hoofdeinde. 
Deksel en bodem ontbreken. Kerkmuseum Jannum nr. 22 (FM nr. 1948-12). D.H. 
van der Meer in Friesche Volksalmanak 7 (1842) 47-48 (met afb. in gave staat); 
Martin, Sarcophagen nr. 58 (met afb.). 

Oudega (Sm) F. Kerkhof N.H. kerk (1800). Salische kist. Grauwe zandsteen. Hoekstaven. 
Afvoergaten in voeteneinde en linkerwand bij voeteneinde. Martin, Sarcophagen 
nr. 26. Goudberch 2, Drachtstercompagnie (bloembak). 

Oudega (Sm) G. Iets trogvormige kist van roze zandsteen. Kruis- en kromstaven in 
hoofdeinde en zijwanden, ankerstaf in voeteneinde. Lichte hoekstaven. Martin, 
Sarcophagen nr. 23. Herbranda 1, Buitenpost (bloembak). 

Pingjum A. Kerkhof ten z. van N.H. kerktoren (1962). Licht trogvormige kist van gele 
zandsteen. Hoekstaven en bijzetting. Gedekt met 'enige niet bij elkaar behorende 
[onversierde] brokken van rode zandsteen' (G. Elzinga in Nieuwsbulletin KNOB 15 
(1962) *185-186). In N.H. kerktoren (sleutel bij diakonie achter de kerk). 

Raard (Bh) A. 'Stiennen deafet', door boer Hotsma te Raard in 1956 geschonken aan 
Fries Scheepvaartmuseum, Sneek (inv. nr. L017; nu in bruikleen aan Kerkmuseum 
Jannum). Salische kist van roze zandsteen. Bodem losgebroken, maar bewaard. 
Hoekstaven. Draperie. H. Halbertsma in Sneker Nieuwsblad 20 maart 1958. Geen 
catalogusnummer in Jannum. Tresoar Hs 1150 inv. nr. 22.3 noemt hier in 1857 'bij 
één boerenplaats [...] een terp of wier die veel steen zou bevatten'. 

Sandfirden A. Kerkhof N.H. kerk (1998). Brokken van de bodem en de wand van een 
roze zandstenen sarcofaag met draperie en al dan niet bijbehorende roze zand
stenen grafplaat (deksel?) met hoekwaaiers ('kerfsnede'). DVF79 (1999) 226-227; 
Reinstra, Genoegen 6-9. Vier brokken van de zijwand (kennelijk niet dezelfde als 
afgebeeld in Reinstra, Genoegen 7) staan tegen de westmuur van het kerkje, dat in 
1132 een dochterkapel van het St.-Odulfsklooster te Staveren was (J.A. Mol en 
K. van Vliet in JMG1 (1998) 100). Overige brokken vermoedelijk in studiecollectie FM. 

Sumar A. Trogvormige kist van roze zandsteen. Kruis- en kromstaven in hoofdeinde, 
ankerstaf in voeteneinde. Inkepingen in linkerwand. Ruim afvoergat in bodem. 
Streekmuseum Burgum nr. ST 1986-IV-29. Martin, Sarcophagen nr. 125 (met afb). 

Tjerkgaast A. Kerkhof N.H. kerk (1946). Trogvormige kist van roze zandsteen. Hoek
staven. Kruis- en kromstaven in hoofdeinde, kromstaf in voeteneinde. Draperie. 
Afvoergat nabij voeteinde. Vrijwel identiek met Boksum A. Sinds 2001 in het koor 
van de N.H. kerk (bruikleen Fries Scheepvaartmuseum Sneek, nr. B063; LC 9-7-
2001). Martin, Sarcophagen nr. 122 (met afb.). Voor de westingang van de kerk 
ligt een halve roze zandstenen grafplaat met kruis- en kromstaven. Deze grafplaat 
is niet Martin nr. 123 (uit Allingawier), maar lag al veel eerder voor de kerk te 
Tjerkgaast. 

Wons A. Noordwestrand N.H. kerkhof (1962). Roze zandstenen kist van Salisch model 
met hoekstaven, bijzetting en 'een stuk oor van een rode pot naast de botten' [FD 
22-1-1962). Geometrisch versierd deksel. Kerkmuseum Jannum nr. 25 (met ruw, 
dus niet oorspronkelijk deksel). LC22-1-1962 (met afb.); FD 22-1-1962 (met afb.); 
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H. Halbertsma in Sneeker Nieuwsblad 12-2-1962. Over de afgebroken romaanse 
kerk: H. van der Berg in Spahr van der Hoek (red.), Wûnseradiel229-231. 

Bijlage II: Vijfenvijftig middeleeuwse sarcofagen in de literatuur 

Aldeboarn A. Kerkhof N.H. kerk? Rechthoekig 'kinderkistje'(?) van blonde zandsteen. 
Martin, Sarcophagen nr. 90. 

Boornbergum A. Rechthoekig 'kinderkistje' (?) van blonde zandsteen. Martin, Sarco
phagen nr. 25a. In 1957 op erf Buitenstvallaat 11 tussen Drachten en Smalle Ee. 
Ter plaatse niet teruggevonden en geen informatie verkregen. 

Boornbergum B-C. N.H. kerkhof (begin 19e eeuw). 'Onderscheiden stenen dood
kisten'. D.H. van der Meer in Friesche Volksalmanak 7 (1842) 40. Over de plaats van 
het voormalige klooster Smalle Ee als mogelijk 'oud kerkhof van Boornbergum: 
De Langen, Middeleeuws Friesland 106-124. 

Brongerga B. Salische kist van roze zandsteen met hoekstaven, volgens Martin, 
Sarcophagen nr. 22 afkomstig van het oude kerkhof te Brongerga en vanaf 1944 
eigendom van de Oudheidkamer Heerenveen. Spoorloos. 

Buitenpost A. 'Omstreeks 1977 vernield bij herinrichting centrum' (anonieme corres
pondent). 

Drachten A. Eén van 'een groter getal van stenen kisten' opgegraven op het '(oud) 
kerkhof achter Zuiderdrachten' (nu in de wijk De Drait; D.H. van der Meer in Friesche 
Volksalmanak 7 (1842) 40; De Langen, Middeleeuws Friesland 94 nr. 109A). 
Vermoedelijk is dit Martin, Sarcophagen nr. 146: ruwe Salische kist van roze zand
steen, in 1842 te Zuiderdrachten, in 1957 in gebruik als afvalbak. Spoorloos. 

Drachten B. Zie Drachten A. Spoorloos. 
Garyp C-F. N.H. kerkhof (1838): 'vier stenen doodkisten met zware stenen deksels'. 

D.H. van der Meer in Friesche Volksalmanak 7 (1842) 43-44. Mogelijk is ook de 
sarcofaag Garyp A hier meegeteld, maar het deksel is niet bewaard. 

Gersloot A. 'Delen van zandstenen grafkisten uit de twaalfde eeuw [...]. Een enkele 
maal wordt op het kerkhof van Gersloot, tijdens het delven van graven, een stuk 
gevonden'. Bakker e.a., Vier dorpen 362. 

Hallum A. 'Sarcofagus' en/of 'mausoleum', ca. 1160 hergebruikt voor bijzetting van 
een parochiaan (Lambooij en Mol, Vitae 162-164). Het motiefin dit wonderverhaal 
(de sarcofaag die eerst te klein is voor de overledene en daarna op wonderbaarlijke 
wijze groot genoeg) is vermoedelijk ontleend aan de Vita Willibrordi door Alcuin 
van York (†804; Bollandus e.a. (red.), Acta sanctorum 65:447, 65:455, 65: 998). 
Halbertsma haalt dit verhaal aan als bewijs dat de Friese elite in de late 12e eeuw 
nog in sarcofagen werd begraven (H. Halbertsma in It Beaken 20 (1958) 242). 
Lambooij en Mol vertalen 'sarcofagus' hier voorzichtig als 'doodskist'. In noordelijk 
Oostergo zijn vrijwel geen echte sarcofagen gevonden (zie echter Buweklooster 
A en Veenklooster A), maar wel gemetselde steenkisten. In zulke 'mausolea' 
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werden soms houten binnenkisten gebruikt (De Kam, Dwars door Utrecht 98; ook 
in de Dom te Spiers: Kubach en Haas, Speyer 980). 

Haskerdijken A. 'Een stenen bak in de vorm van een trog', gevonden bij terpafgraving 
ca. 1850 (Tresoar Hs 1150 nr. 10.1). De terpafgraving betrof vrijwel zeker de plaats 
van het voormalige cisterciënzer Haskerconvent (vr. med. M. van der Laan; zie ook 
De Langen, Middeleeuws Friesland 95; J.A. Mol in JMG 2 (1999) 166. 

Heerenveen B. Salische kist van roze zandsteen zonder hoekstaven, volgens Martin, 
Sarcophagen nr. 40 afkomstig van het oude kerkhof te Brongerga en in 1957 eigen
dom van de Oudheidkamer Heerenveen. Huidige bewaarplaats onbekend (zie 
hierboven, 'Brongerga A' en 'Brongerga B' en hieronder, 'Nieuweschoot A'). 

Hurdegaryp B. 1972. Zandstenen hoofdeinde met kruis- en kromstaven. FM nr. 
1972-133. DVF53 (1973) 149. 

De Knipe A. Martin, Sarcophagen nr. 87: 'volwassen' Salische kist van roze zandsteen, 
zware hoekstaven, bovenrand golfvormig uitgeslepen. Rond 1900 geveild in 
De Knipe (boven Brongerga en mogelijk afkomstig van het voormalige kerkhof 
aldaar). In 1957 te Nieuweschoot nr. 69 (nu Rotstergaasterweg 44). Ter plaatse niet 
teruggevonden en geen informatie gekregen. Over de oude kerk en het voormalige 
kerkhof van Brongerga: Mulder-Radetzky en De Vries, Oranjewoud 2-3). 

Koudum B-H. N.H. kerkhof (1858, tegelijk met Koudum A). Zeven' [zand] stenen dood
kisten [die] zeker tot rustplaats van een aanzienlijk edelman of hoog geestelijk 
persoon [hebben] gediend' Eekhoff e.a., Oudheden 13-14. 

Lichtaard A. N.H. kerk (1974). 'Grafkist in de Hervormde kerk', DVF55 (1975) 163. 
Mariëngaarde A. 'Sarcophagus' waarmee de zalige Frederik van Hallum (†1175) is 

herbegraven op een hogere plaats en onder een kapel ('memoria') met een stenen 
schilddak ('testudo') na overstroming van zijn oorspronkelijke graf ('tumba'; 
Lambooij en Mol, Vitae 217-219). Mogelijk betreft dit een gemetselde steenkist van 
tufblokken die door abt Intet (†1184), de opvolger van de zalige Frederik, voor de 
verbouwing van de abdij in Deventer zijn gekocht (Lambooij en Mol, VitaelYS) en 
was de' tumba' een echte sarcofaag zoals die nog in 1165 in de Duitse norbertijner
abdij Knechtsteden werd gebruikt voor een lid van de stichtersfamilie (W. Schuiten 
in Jahrbuch derRheinischen Denkmalpflege26 (1966) 195-197). 

Menaldum A. Licht trogvormige kist van blonde, zeer fijne zandsteen. Martin, Sarco
phagen nr. 85a (op 'Deakistelân'aan weggetje ('Bakkersreed') ten oosten van 
Dykstrastate). Vanaf 1970 (ruilverkaveling) spoorloos (vr. med. A. Baarda). 

Oldeberkoop A-E? Drie of vijf 'kinderkistjes' van blonde, zeer donker verkleurde zand
steen (Martin, Sarcophagen nr. 88). 

Oldeboorn A. Kerkhof N.H. kerk? Rechthoekig 'kinderkistje' (?) van blonde zandsteen. 
(Martin, Sarcophagen nr. 90.) 

Oranjewoud A. Zandstenen regenbak, zeer waarschijnlijk geen sarcofaag. DVF 63 
(1983) 193. 

Oudega (Sm) H. N.H. kerkhof (ca. 1970). Door de vinder tot puin geslagen (anonieme 
correspondent). 

Oudemirdum A-B. N.H. kerkhof (voor 1929): 'kisten en deksels' (IC oktober-november 



28 KEES KUIKEN 

1929; twee roze zandstenen grafplaten in de kerk beschreven in Martin, Sarcophagen 
nrs. 110-111.) 

Raard (Bh) B. "Vele jaren her gevonden in de appelhof van [boer Hotsma; door deze 
geschonken aan] het Fries Museum' (H. Halbertsma in Sneeker Nieuwsblad 20 maart 
1958). Niet in Martin, Sarcophagen. Is dit het onbekende Jannumer sarcofaagje? 

Rinsumageest A. Een '[rode zand]stenen doodkist' die in 1865 op een stuk land ten 
zuidwesten van de kerk werd gebruikt als veedrenkbak; volgens plaatselijke over
levering eertijds ten westen van de kerk (voormalige stins Juckema), gedekt met 
een beeldzerk, de zogenaamde Epposteen (LJ.F. Janssen in DVF10 (1865) 145; J.A. 
Mol en J. Post in Bulletin KNOB103 (2004) 109-122). 

Slijkenburg A-H? 'Acht [stenen?] doodkisten met mensenlijken, nog meer doodkisten 
en geraamten zonder kisten', opgegraven in 1842 bij de samenvloeiing van Kuinder 
(Tjonger) en Linde (Tresoar Hs 1150 nr. 23.4). 

Sneek A. 'Een gaaf exemplaar [in -1900] blootgelegd bij het graven van een regenbak 
achter [...] de Kruizebroedershof [en] nog op dezelfde plaats'(H. Halbertsma in 
Sneeker Nieuwsblad 20 maart 1958). 

Sneek B. Oud Kerkhof (1924): 'verscheidene fragmenten' (H. Halbertsma in Sneeker 
Nieuwsblad 20 maart 1958). 

Staveren A. Brok van een sarcofaag met kruisstaf en draperie, in 1999 opgedoken ter 
plaatse van het St.-Odulfsklooster in het IJsselmeer. LC 26-8-1999; DVF 80 (2000) 
250 (met afb.); JMG 1 (1998) 107. In de winter van 1608 zijn ter plaatse 'stenen en 
overblijfselen der kerk'opgegraven (Wagenaar, Tegenwoordige staat 311). De site 
('It Tsjerkhôf') wordt thans met een side scaw-sonar verder onderzocht door de 
Stichting Natte Archeologie Projecten (DVF81 (2001) 138-139. 

TzummarumA. Terpopgraving Zwaardeburen (1951): 'verspreid [tussen georiënteerde 
skeletten] fragmenten van rood-zandstenen platen of sarcofagen' (H. Halbertsma 
in Publicatieband StichtingAlde Fryske Tsjerken 1 (1970-1975) 64). 

Ureterp A. Wytharst 4. Licht trogvormig kinderkistje (?) van blonde zandsteen, grootste 
lengte 94 cm.van binnen gefrijnd (driehoekjes). Martin, Sarcophagen nr. 133 (geen 
afb.). Volgens huidige bewoners Wytharst 4 pas in 1964 gevonden en geschonken 
aan het Streekmuseum Opsterland te Gorredijk, maar daar niet aangetroffen. De 
maten van de kist aldaar ('Heerenveen A', grootste lengte 150 cm, gladde binnen
wanden) kloppen niet met Martins beschrijving. 

Veenklooster A. 'Rode zandstenen sarcofaag', volgens de familie Van Heemstra -1840 
gevonden iets ten zuiden van Fogelsanghstate (Van den Berg, Kollumerland 180; 
vergelijk Buweklooster A). 

Warns A. 'Op het kerkhof een stenen doodkist of urn uitgegraven'. Randen ca. 8" dik. 
Geen deksel. In 1857 in gebruik als veedrenkbak (Tresoar Hs 1150 nr. 12.4). 

Wons B. Noordwestrand N.H. kerkhof (1962). Brokken van roze zandstenen sarcofaag. 
Eén dekselfragment (?): 'vlakke steen [met! op een kleine tien centimeter van de 
kant een halfrond zuiltje' (hoekstaaf?; FD 22-1-1962). 

Ov 



De invoering van de 'Generale middelen' in Friesland 
Een aspect van belastingen en staatsvorming ten tijde 
van de Opstand 

COR TROMPETTER 

Plaatsbepaling 

De geschiedenis van de overheidsfinanciën is voor uiteenlopende onderwerpen 
binnen de geschiedwetenschap van groot belang.1 We kunnen hierbij een 
onderscheid maken tussen a) de geschiedenis van de belastingen binnen het 
kader van het economische en sociale leven en b) de geschiedenis van de 
belastingen als onderdeel van de studie van politieke en institutionele struc
turen. Om met het eerste te beginnen: het gaat hierbij vooral om de mate 
waarin en de wijze waarop belastingen dan wel de geldnood van de overheid 
enerzijds en economische en sociale ontwikkelingsprocessen anderzijds 
elkaar beïnvloeden.2 Bij het tweede gaat het zowel om de financiering van het 
overheidsoptreden in tijden van vrede als om de relatie tussen belastingheffing 
en staatsvormingsprocessen.3 

Natuurlijk staan deze twee onderscheiden wijzen van de bestudering van 
de geschiedenis der overheidsfinanciën niet los van elkaar. Om twee (Friese) 
voorbeelden van deze verwevenheid te geven: de Friese doopsgezinden 
slaagden er in om vrijwel volledige vrijheid van godsdienst te krijgen, alsmede 
het recht om mee te stemmen bij verkiezingen van magistraten, in ruil voor 
een lening aan het gewest ten tijde van de oorlog met Engeland (1666) en in 
het rampjaar 1672. Een tweede voorbeeld betreft het Doelistenoproer van 
1748, toen de onvrede met bepaalde belastingen en de heffing daarvan de 
aanzet vormden tot een brede beweging, die staatkundige veranderingen 
wilde. In het eerste geval vormde de geldnood van de overheid de basis voor 
de gedeeltelijke emancipatie van een religieuze groep, in het tweede geval 
leidde sociale onvrede, veroorzaakt door de wijze van belastingheffing, tot 
staatkundige veranderingen. In meer algemene zin kunnen we zeggen dat de 
wijze waarop de overheidsfinanciën in de vroegmoderne tijd op lokaal en 
gewestelijke niveau waren ingericht, mede bepalend waren voor de relatie 
burger-overheid en voor de mate van legitimiteit van het regime. 

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de overheid ten tijde van de 
Republiek haar financiën regelde kwam het project 'Gewestelijke Financiën 
ten tijde van de Republiek' tot stand, als initiatief van het Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis, onder supervisie van prof.dr. W. Fritschy. Het 
nader omschreven doel van dit project is de ontsluiting van de belangrijkste 
basisgegevens betreffende de gewestelijke overheidsfinanciën van vóór 1795. 

DE VRIJE FRIES 84 (2004) 29-47 
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Tot nu tot heeft dit geresulteerd in een viertal studies, waarin de financiën van 
de gewesten Overijssel, Drenthe, Groningen en Holland aan de orde kwamen.4 

Naast de uitgave, waarin de gevonden gegevens gegroepeerd worden gepre
senteerd en de belangrijkste inkomstenbronnen nader worden toegelicht, 
zijn de basisgegevens toegankelijk via internet op de site van het Instituut 
voor Nederlandse Geschiedenis. 

In maart 2002 begon het onderzoek naar de financiën van het gewest 
Friesland. Net als voor de andere gewesten zullen de gegroepeerde resultaten 
in boekvorm worden gepresenteerd, en de basisgegevens via internet 
beschikbaar komen.5 In elk van de onderscheiden publicaties gaat de nodige 
aandacht naar het ontstaan van het belastingstelsel ten tijde van de Opstand. 
Het betreft hier vooral de invoering van - tot op zekere hoogte - eenvormige 
belastingen in de verschillende gewesten, de zogenaamde generale middelen. 
In dit artikel, dat kan worden beschouwd als een voorpublicatie van het deel 
over Friesland, wil ik nader ingaan op de wijze waarop de generale middelen 
in Friesland zijn ingevoerd. 

De invoering van de generale middelen was allesbehalve een eenvoudige 
zaak. Enerzijds was het proces nauw verbonden met de relatie tussen Friesland 
en de 'centrale' overheid in de vorm van de Staten-Generaal en de Raad van 
State, anderzijds met het conflict over politieke zeggenschap binnen Friesland 
zelf tussen de steden en de landen Oostergo, Westergo en Zevenwouden. 
Wanneer we hierbij nog eens de tezelfdertijd spelende kwesties over macht 
en invloed binnen het gewest tussen de Staten van Friesland, het Hof van 
Friesland, Gedeputeerde Staten en de stadhouder voegen, dan moge duidelijk 
zijn, dat met dit artikel niet het gehele verhaal van de belastingheffing in 
Friesland tot aan de uiteindelijke invoering van de generale middelen in 1602 
is verteld.6 

Belastingen voor 1574 

In 1498 plaatste het kwartier Westergo zich onder het gezag van hertog 
Albrecht van Saksen. Hiermee begon de Saksische periode in de Friese 
geschiedenis (1498-1515). De hertog voerde vrijwel onmiddellijk vier nieuwe 
belastingen in: een belasting op huizen van drie zware stuivers (waarvan er 
twintig in de goudgulden gingen), een belasting op runderen en paarden, een 
honderdste penning op renten en de accys of de excijsen.7 De eerste drie 
heffingen was geen lang bestaan beschoren, maar de excijsen zijn tot 1767 
deel van de Friese middelen blijven uitmaken. Het betrof een heffing op inge
voerde bieren, wijnen en lakenen (voor een overzicht van de Friese belasting 
met invoerdata zie tabel 1). 

Al in 1500 werd een nieuwe vaste belasting voorbereid, die meer de vorm 
had van een schatting, waarbij iedere stad en iedere grietenij voor een vast 
bedrag werd aangeslagen.8 In de hele provincie begon de inning van deze 
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taux of jaartax in 1501.9 De basis van de aanslag in de taux vormde de huur of 
rente, die landerijen (en in de steden ook huizen) opbrachten. Op het platte
land betaalde men gemiddeld drie lichte stuivers per floreen of goudgulden 
van 28 lichte stuivers huurwaarde.10 De edelen betaalden niet voor het land 
dat ze zelf in gebruik hadden, maar moesten in 1504 wel instemmen met een 
21e penning op landhuren of renten. Deze heffing kochten ze in 1514 af.11 

De geestelijken betaalden gewoon mee in de jaartax.12 Evenals de accys kwam 
de opbrengst van de taux direct ten goede aan de landsheer. 

Tabel 1 Friese belastingen, ingevoerd tot en met 1602 

Oorspronkelijke belastingen 

Excijsen 
Taux 
Floreenrente 

Generale Middelen 

Bestiaal 
Vreemde of uitheemse bieren 
Gemaal 
Azijn 
Gebrande wijnen 
Hoornbeesten en bezaaide landen 
Ingebrouwen bieren 
Lakenen 
Waagrecht 
Zeep 
Zoete wijnen 
Zout 
Dennezout 
Olie 
Turf en brandhout, consumptie 
Turf en brandhout, uitvoer 
Uitvarende goederen 

Ingevoerd 

1498 
1501 
1511 

1578 
1578 
1580 
1586 
1586 
1586 
1586 
1586 
1586 
1586 
1586 
1586 
1593 
1602 
1602 
1602 
1602 

Afgeschaft 

1767 
1623 

1588 

1588 
1595 

1586 

1586 
1588 
1595 

1595 

Opnieuw 
ingevoerd 

1602 

1602 
1602 

1602 
1602 
1602 

1602 

Bron: zie tekst 

De floreenrente vormde de derde belasting die in de Saksische periode werd 
ingesteld.13 De grondslag vormde de pachtopbrengst van boerderijen en 
losse landerijen, op basis van het in 1511 opgestelde 'Register van Aanbreng', 
gerekend in florenen of goudguldens van 28 lichte stuivers. Van iedere floreen 
aan pachtopbrengst moest, al naar gelang de hoogte van de heffing, een 
bepaald bedrag aan belasting door de eigenaar worden betaald.14 De grond
slag - de huurwaarde - kwam dus sterk overeen met de eerder ingesteld taux. 
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Echter, waar de taux een vast bedrag per grietenij was, kon de opbrengst van 
de floreenrente van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van het aantal 
stuivers op de florenen waartoe werd besloten. 

Pogingen tot het instellen van nieuwe belastingen 

De eerste poging om naast de hierboven genoemde middelen nieuwe belas
tingen in te voeren dateert van begin 1574. Het initiatief kwam van de Spaanse 
stadhouder Caspar de Robles.15 Op zeker moment, mogelijk in 1570, moeten 
er ook op andere goederen dan bier, wijn en lakenen accijnsen zijn ingevoerd, 
dan wel voorbereidingen tot de invoering daarvan zijn getroffen. Op 15 april 
1574 stelden de vertegenwoordigers van Westergo namelijk voor, gesteund 
door de vertegenwoordigers van de steden, dat de ordonnantie uit 1570 'op 
te verhoeginghe der accysen van alle waeren, coopmanschappen, wynen, 
bieren, botter, granen, vette waeren, viervoeten, ende anderssins soe men 
bevinden sal te behoiren, in dese Landen geconcipieert, voor een tyt lanck 
ende tot der gemeene Landen revocatie voir de handt nemen, end deselve 
heure effect laeten sorteren'.16 Deze belastingen zouden niet moeten worden 
verpacht, maar gecollecteerd. Enige tijd later, op 4 mei, bleek dat de stadhouder 
al een concept van een tarieflijst voor in- en uitvoerheffingen en accijnsen op 
vrijwel alle handelswaren had opgesteld. Vrijwel niets zou meer onbelast 
blijven.17 Het concept bevatte een lastgeld op doorgevoerde waren, een heffing 
op de uitvoer van landbouwproducten, een 'bestiaal' op de verkoop en uitvoer 
van vee, een impost op alle bieren en wijnen, een heffing op de consumptie 
van wollen en zijden lakenen en een heffing op vis. Alleen de consumptie van 
brood en vlees werd niet onderworpen aan de voorgestelde heffing. 

Robles kon echter onvoldoende steun krijgen voor het voorstel. Een 
meerderheid van de grietenijen in Westergo ging akkoord, doch twee griete
nijen, alsmede de kwartieren Oostergo en Zevenwouden, gaven de voorkeur 
aan een omslag over de florenen, dat wil zeggen een verhoging van de floreen
rente. De vertegenwoordigers van Westergo en, nogal uitzonderlijk, die van de 
steden voelden hier nu juist weinig voor, omdat ze de verhoging van de 
floreenrente beschouwden als een onevenredig zware belasting van het 
platteland.18 De volmachten van Zevenwouden wilden eigenlijk liever in het 
geheel niets bijdragen, maar als het dan toch moest, gaven ook zij de 
voorkeur aan een heffing van een of twee stuivers op de florenen, 'by maniere 
van leningen'.19 Op 7 juli publiceerde de stadhouder het resultaat van de 
beraadslagingen: de Staten hadden besloten tot een omslag van twee stuivers 
op de floreen.20 Van een lening was geen sprake meer. 

Blijkens het in Brussel opgestelde 'Octroy op de Impositien' van 1 augustus 
1574 was stadhouder Robles echter vastbesloten om toch tot de invoering van 
nieuwe imposten over te gaan, de oorlog tegen de opstandige provincies moest 
nu eenmaal bekostigd worden.21 In genoemde octrooi kreeg de stadhouder 
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namelijk toestemming tot het heffen van imposten in Friesland. Het octrooi 
bevatte een uitgebreide tarieflijst, die op een aantal punten een beduidend 
lagere heffing betekende dan het eerder gedane voorstel. Misschien was het 
wel bedoeld als een compromis, maar zo werd het door de Staten van Friesland 
niet opgevat. Ondanks groot verzet van de Staten van Friesland op de landdag 
van september 1574 voerde de stadhouder de imposten echter toch in.22 

Omdat de ingevoerde imposten te weinig opleverden, moest de stadhouder 
voor de maanden januari tot en met mei 1575 een familiegeld invoeren.23 Het 
werd gepresenteerd als een lening.24 Eenvoudig was de inning niet. Op 24 
januari moest de stadhouder constateren dat de lokale autoriteiten zich van 
het opmaken der registers 'soberlijck ende slaplyck' hadden gekweten.25 Uit 
de bijgevoegde verdeling blijkt dat er per maand ƒ 5.762 moest binnenkomen.26 

In april werd besloten ook voor de maand juni de heffing voort te zetten.27 

Naar het zich laat aanzien is het bedrag per maand inderdaad gehaald.28 

Eind juni of begin juli 1575 belegde stadhouder Robles opnieuw een land
dag om tot nadere besluitvorming over de nodige gelden tot betaling van de 
in Friesland gelegen soldaten te komen. De Staten, die zich in september 1574 
nog zo manhaftig verzet hadden tegen de invoering van de imposten, gingen 
nu akkoord met een lening van ƒ 8.200 per vier weken, te innen in de vorm 
van een schatting.29 Deze schatting moest worden geheven als een familie
geld. De imposten, die toch al weinig opbrachten, werden per Allerheiligen 
1575 afgeschaft, hetgeen in ieder geval enige compensatie gaf.30 

Aan de troebelen die de Nederlanden sinds het midden van de jaren 1560 
hadden geteisterd, leek met het sluiten van de Pacificatie van Gent in november 
1576 een einde te zijn gekomen. Friesland tekende de Pacificatie in het voor
jaar van 1577.31 Snel daarna, in juli 1577, hervatte de Spaanse landvoogd Don 
Juan de strijd, waarmee de hoop op een lange periode van rust vervloog. Staten 
en stadhouder kozen de zijde van de Opstand. De geldnood van het gewest, 
die ook in de korte periode van rust was blijven bestaan, deed de gemoederen 
opnieuw hoog oplopen. 

Aanhoudende geldnood 

Hoe lang de Friezen de ƒ 8.200 per maand, waartoe ze zich in de zomer van 
1575 hadden verplicht, hebben betaald is niet duidelijk. Op 12 januari 1577 
vroeg Rennenberg, op dat moment nog geen stadhouder doch als commissaris 
door de Raad van State naar het Noorden afgevaardigd, om geld voor de 
betaling van de in Friesland gelegerde soldaten.32 De bedoeling daarvan was 
om af te komen van de vroegere Spaanse soldaten die nog in Leeuwarden, 
Harlingen en Staveren waren gelegerd. De Staten schreven toen dat ze het 
bedrag van ƒ 8.200 een 'lange tyt alle maenden' hadden betaald.33 Hoewel 
hieruit de suggestie spreekt dat er op dat moment niet meer werd betaald, 
spreekt Rennenberg op 27 januari, toen er een conflict was ontstaan over de 
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HetLandshuis te Leeuwarden aan de Turfmarkt, vergaderplaats van de Friese Staten, naar een 
aquarel van Sjoerd Bonga. Het landshuis werd afgebroken in 1848 (Historisch Centrum Leeuwarden) 

verdeling van de ƒ 100.000 die de Staten aan hem wilden betalen, van familie-
gelden, waarmee de maandelijkse schatting van ƒ 8.200 wordt aangeduid.34 

Ook daarna bleef het familiegeld bestaan. Of het een vaste maandelijkse 
heffing betrof of een incidentele heffing, is niet duidelijk. Ook is het mogelijk 
dat er naast een vast familiegeld soms een extra maand werd uitgeschreven.35 

Ter verdere leniging van de geldnood besloten de Staten op 6 maart 1577 
tot een gedwongen lening van ƒ 150.000, op te brengen door de Friese 
bevolking.36 Het uitgangspunt was dat duizend kapitaalbezitters, vijfhonderd 
uit de steden en vijfhonderd van het platteland, elk honderd daalders zouden 
moeten opbrengen. De steden sloegen het bedrag inderdaad op deze wijze 
om, maar het platteland benoemde een commissie die een voorstel moest 
uitwerken om het geld binnen te krijgen. De volgende dag bleek dat de ver
deling van 1575 als uitgangspunt was genomen, waarbij elke grietenij naar 
rato een aantal kapitaalbezitters zou aanslaan.37 Veel loste dit echter niet op, 
daar de lening in november met een rente van zeven procent terugbetaald 
zou moeten worden.38 

De volgende kwestie die zich dan ook aandiende was de vraag hoe het 
geleende geld terugbetaald moest worden. Op 7 juni 1577, tijdens een landdag 
die met onderbrekingen meer dan een maand duurde, richtten de volmachten 
van Oostergo en Westergo een verzoek aan Rennenberg om een haardsteden-
geld van 25 stuivers per haardstede in heel Friesland in te stellen; dit overigens 
tegen de zin van de Steden en in eerste instantie ook van Zevenwouden.39 
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Bijna vier weken later bleek Zevenwouden van kamp te zijn veranderd en 
diende, samen met Oostergo en Westergo, een concept voor de heffing in. Wie 
meer dan duizend daalders bezat moest volgens dit voorstel een daalder per 
haardstede betalen; wie tussen de vijfhonderd en duizend daalders had, 25 
stuivers per haardstede, en tussen de ƒ 50 en 500 daalders 20 stuivers. Het 
haardstedengeld moest door de gebruikers worden betaald, behalve voor 
onbewoonde huizen, waarvoor de eigenaar moest betalen. Vooral de stad 
Leeuwarden lag dwars. Niet alleen beschouwde de stad de invoering van een 
haardstedengeld als onaanvaardbaar, ze was ook zeer weerbarstig bij het 
betalen van het familiegeld.40 

Op 16 oktober herhaalden de steden hun afwijzing van het haardsteden
geld en stelden bovendien de kwestie van de terugbetaling van de eerder 
overeengekomen schatting aan de orde.41 Een week later kwamen ze met een 
gezamenlijk voorstel tot oplossing van de financiële problemen.42 Allereerst 
zou er een omslag van 24 stuivers per jaar op de florenen moeten plaatsvinden, 
voor de ene helft te betalen door de gebruikers en voor de andere helft door 
de eigenaren. Hiernaast zou er een heffing op die goederen moeten worden 
uitgeschreven, voorzover deze goederen niet onder de floreenrente vielen of 
levende beesten zouden betreffen.43 

Het derde element was een heffing van de achtste penning op huren 
en renten, waarbij huisrenten voor de helft (zestiende penning) genomen 
werden. De achtste penning moest voor de ene helft door de eigenaar en voor 
de andere helft door de gebruiker worden betaald. Goederen in eigen gebruik 
moesten aangeslagen worden op basis van de huurwaarde van vergelijkbare 
aangrenzende percelen. Interessen uit schulden mochten daarbij worden 
afgetrokken. Hiernaast zou er een hoorngeld van vier stuiver moeten komen 
voor beesten ouder dan drie jaar. De eigenaar van het beest en de eigenaar 
van de grond waarop het beest geweid werd moesten ieder de helft betalen. 

Tenslotte stelden de steden een soort hoofdgeld voor. De kloosters zouden 
voor elke bewoner zes daalders moeten betalen. Daarnaast werden vrijgezellen, 
mannen en vrouwen, naar vermogen aangeslagen, evenals kinderloze echt
paren die al zeven jaar gehuwd waren. Ook was er een een speciale regeling 
voor weduwen en weduwnaren, alsmede voor vrouwen die nog na hun 
vijftigste waren getrouwd. Het bleef bij een voorstel. De afgevaardigden van 
het platteland bleven aan een haardstedengeld vasthouden.44 Op 19 december 
werd dit voorstel opnieuw door de steden van de hand gewezen. 

Nadat er in dezelfde maand nog een tussenvoorstel circuleerde voor de 
heffing van een maandelijkse 56e penning, besloten de Staten op 14 januari 
tot de uitschrijving van een achtste penning op de huren.45 Deze zou twee
maal ingevorderd moeten worden: onmiddellijk en op 11 november 
(St. Maarten of Martini). Wat men dan nog tekort zou komen, moest worden 
omgeslagen over de florenen, met dien verstande dat de steden en Het Bildt 
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ook daarin naar redelijkheid moesten bijdragen.46 Mogelijk dat deze beslis
sing plaatsvond onder sterke druk van de Leeuwarder burgerij.47 In ieder 
geval moest een aantal gedeputeerden zich in gijzeling stellen om de betaling 
van de eerste tranche te verzekeren.48 

Bijna twee weken eerder, op 11 januari 1578, kondigden de Staten-
Generaal een nieuwe belasting af op het dragen van zijden lakenen, te heffen 
in alle gewesten.49 Deze belasting, die in Friesland bekend geworden is als de 
'Personele Impositie van 1578' is eenmalig daadwerkelijk geïnd, hoewel dit 
niet zonder problemen ging.50 Gezien het algemene karakter kunnen we deze 
belasting beschouwen als de eerste van de generale middelen in Friesland, 
hoewel de werkelijke afkondiging van de generale middelen pas in maart 
1578 plaatsvond. 

Nadat er in maart door de Staten-Generaal een missive naar de Staten van 
Friesland was gezonden waarin er op werd aangedrongen om ook in Friesland 
in te stemmen met een heffing van dezelfde belastingen in alle gewesten - de 
generale middelen - gingen de Staten aan het einde van de maand akkoord.51 

Deze instemming betekende niet dat het ook daadwerkelijk tot een invoering 
kwam, want deze was gegeven onder de voorwaarde dat ook andere gewesten 
tot de invoering van generale middelen zouden overgaan. Toen niet alle 
gewesten meteen akkoord gingen, besloot landvoogd Matthias op 3 mei 1578 
Friesland te verplichten om tot de invoering van de generale middelen over te 
gaan.52 De missive die hij vervolgens op 7 mei verstuurde had echter niet het 
gewenste effect. Tekenend is een ordonnantie van Rennenberg, hij was 
inmiddels door de Staten-Generaal tot stadhouder benoemd, van 20 september 
1578, waarin hij de magistraat van Leeuwarden maande tot het aanstellen 
van collecteurs. Door 'slappicheyt van de Officieren, ende anderdeels doer 
moetwillicheyt van eenige Ingesetenen' was er van de invoering van de 
generale middelen nog weinig terecht gekomen.53 Het ging hierbij expliciet 
om de middelen op het slachten, het 'bestiaal' en de impost op bier. Waar
schijnlijk was het elders weinig beter gesteld; brieven met een algemene 
strekking als deze zullen wel naar alle grietenijen gestuurd zijn. De ordonnantie 
van Rennenberg van 7 december 1578 om de penningen van de omslag over 
de florenen, de personele impositie en de imposten direct ter beschikking te 
stellen voor de oorlogvoering, in het bijzonder voor het beleg van Deventer, 
wijst ook al op problemen bij de inning.54 

Ondanks alle pogingen tot de invoering van nieuwe belastingen voldeed 
Friesland tot aan 1580 zijn geldelijke verplichtingen grotendeels door omslagen 
over de florenen. De steden betaalden hierbij, zoals gezegd, vanaf 1579 één 
negende deel van het bedrag dat de drie kwartieren opbrachten, en Het Bildt, 
voordat het als volwaardige grietenij bij Westergo was ingedeeld, één vieren
twintigste deel.55 
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Een nieuwe poging 

In het voorjaar van 1580, nadat stadhouder Rennenberg naar het kamp van 
de Spaanse koning was overgelopen, werd op aandringen van Willem van 
Oranje en de Staten-Generaal een nieuwe poging tot de effectuering van 
generale middelen ondernomen. De afgevaardigden van de Friese Staten 
naar de Staten-Generaal hadden op 19 maart duidelijke instructies mee
gekregen met betrekking tot de bezwaren van Friesland tegen de heffing van 
generale middelen.56 Echter, op 20 maart lijken de volmachten van Westergo 
zich al bij de heffing van generale middelen te hebben neergelegd.57 Ze schrijven 
dan dat er een omslag over de florenen gedaan zal worden, in afwachting van 
de uitvoering van de besluiten tot het invoeren van generale middelen. Een 
dag later nemen de volmachten van Oostergo en Zevenwouden het besluit 
dat de generale middelen zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd.58 

De quote (het aandeel van het gewest in de betaling van de oorlog) zou dan 
voortaan kunnen worden betaald uit de opbrengsten van de generale middelen, 
tezamen met de inkomsten uit de domeinen en de kloostergoederen. Zolang 
de generale middelen nog niet waren ingevoerd zouden omslagen over de 
florenen uitkomst moeten brengen. Op 25 maart kondigde het Hof van 
Friesland op verzoek van Gedeputeerde Staten aan dat op 11 april de generale 
middelen en de excijsen (middelen op lakenen, bier en wijnen die ook vóór 
de Opstand werden geheven) verpacht zouden worden.59 

De aangekondigde verpachting van de generale middelen leverde óf te 
weinig op, óf is niet doorgegaan. Op 11 mei 1580 deden Gedeputeerde Staten 
een schrijven uitgaan, waarin de invoering van de generale middelen nog
maals werd bekend gemaakt. Het ging hierbij om 'zeeckere nieuwe lasten van 
generale middelen ofte convoygelden op te incomende en uytvarende coop-
manschappen, mitsgaders op te consumptie van wynen, bieren, fleysch ende 
solt gedresseert'.60 Men doelde hier met de term generale middelen dus zowel 
op de 'convooigelden' die in de gehele Republiek tegen 'generale' tarieven 
werden geheven, als op de generale 'middelen van consumptie', waaraan in 
de praktijk elk gewest zijn eigen invulling gaf. Hiernaast werden enige andere 
heffingen aangekondigd: op bepaalde uitgaande goederen en op 'weyt' 
(tarwe). Er werd uitdrukkelijk bij vermeld dat de consumptie van rogge of 
roggebrood, boter, kaas en ingebrouwen bieren van de nieuwe middelen 
uitgesloten waren, waardoor de armen en 'gemeenen luyden' er niet van te 
lijden zouden hebben. In de havens en in de steden moesten ontvangers en 
controleurs worden aangesteld. Aan de pachters van de excijsen werd 
gevraagd toezicht op de gang van zaken te houden. Dit leidde waarschijnlijk 
niet tot succes, want in de volgende jaren herhaalde het patroon zich: de 
Staten-Generaal drongen aan op de invoering van generale middelen in 
Friesland, de Staten gingen knarsetandend akkoord met enige van de voor
gestelde belastingen en vervolgens liep het bij de uitvoering mis. 
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Aanhoudend verzet der steden 

In de jaren 1580-1585 verzetten de steden zich nog steeds tegen imposten, zo 
blijkt uit de gang van zaken voor en tijdens de landdag van voorjaar 1585. 
In de aanloop tot deze landdag is de kwestie van de heffingen op consumptie
artikelen voor de zoveelste maal ter sprake gekomen.61 De steden kwamen eind 
februari bijeen ter voorbereiding op de landdag. Ze vonden het raadzaam 'zoe 
veel het aengaet het reces van de groote impost op de rogge, solt, seep, crame-
rye ende andersins, ende totten naestcomende Lantsdach opgeholden; dat by 
een yder der Volmachten in zyne Magistraet advertissement sal worden gedaen, 
ten eynde doch by niemant dezelfe en worde geconsenteert, vermits niet 
mogelyk solde zyn om alsodane impost in trayn te brengen'.62 Verder vonden de 
steden dat ze niet gehouden waren meer dan een negende deel van het door de 
provincie op te brengen geld te fourneren. Daarom konden de consumptiën 
(wijn, bier en zout) wel aan de steden zelf ten goede komen om het negende 
deel bijeen te brengen. Zo niet, dan zouden de plattelanders in de steden deze 
heffingen moeten betalen. De basisadministratie zou in de havens en de 
inlandse steden moeten plaatsvinden, 'alles op den voet van den excysen'. 

Een van de voorstellen, waar de steden op de eigenlijke landdag van eind 
april 1585 mee voor de dag kwamen, was dat de administratie van de 
consumptiën (wijn, bier en zout) inderdaad in de havens en de steden moest 
plaatsvinden.63 Hiernaast moesten gemaal en bestiaal in de steden worden 
verpacht, niet alleen voor wat betreft de steden zelf maar ook voor de griete
nijen. Voorts wilden ze dat er voor de maanden mei tot oktober naast deze 
middelen van consumptie een omslag van zes stuivers over de florenen zou 
plaatsvinden, met in de maand juni twee en daarna één stuiver extra voor het 
ontzet van Antwerpen. Oostergo en Zevenwouden gingen daarmee ten dele 
akkoord.64 Ze stemden toe in het heffen van consumptiemiddelen op het platte
land, op dezelfde wijze als in de steden, doch stelden met nadruk dat het recht 
om deze middelen te heffen bij de Staten lag, niet bij de steden. Westergo 
wilde de beslissing uitstellen. Wel lijkt iedereen akkoord gegaan te zijn met de 
omslagen over de florenen (voor de verhouding tussen de inkomsten uit taux, 
excijsen, floreenrente en generale middelen zie tabel 2).65 

In afwachting van een oplossing gingen de steden over tot het - opnieuw -
verpachten van de middelen van consumptie voor de periode van zes maan
den. Het ging hierbij om gemaal, bestiaal en de middelen op de wijnen, de 
lakenen, de bieren en het zout. De steden waren echter niet bereid de inkom
sten aan de provincie af te staan. Ze gebruikten deze tot inlossing van de 
gewone maandelijkse quote. De achtergrond hiervan was, dat er op het 
platteland veel te weinig werk werd gemaakt van de inning van de middelen 
van consumptie.66 In augustus was het probleem nog maar voor een deel 
opgelost. De middelen van consumptie, met uitzondering van het bestiaal en 
het gemaal, zouden in de steden worden geheven, ook voor het omliggende 
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platteland.67 Wat betreft de opbrengst van de middelen bleven de steden bij 
hun eerdere standpunt. Om uit deze impasse te komen werd uiteindelijk aan 
stadhouder Willem Lodewijk gevraagd de knoop door te hakken.68 Deze besloot 
dat de opbrengsten geheel aan de provincie ten goede zouden komen en stelde 
daarnaast dat het met de 'abusen' op het platteland afgelopen moest zijn.69 

Tabel 2 De verhouding tussen de verschillende Friese belastingen voor de jaren 
waarvoor zowel de opbrengsten van de floreenrente als de opbrengst van de 
generale middelen bekend zijn 1589-1605 

jaar 

1589 
1590 

1593 
1594 
1595 
1596 

1604 
1605 

totale 

opbrengst 

618.167 
638.574 

752.701 
788.789 
567.570 
514.428 

849.937 
827.011 

Kolomnummers: 

generale 

middelen 

1 

42.437 
57.459 

66.515 
72.175 
55.000 
46.785 

*210.353 
* 180.452 

1: bedrag; 2: 

2 

6,9 
9,0 

8,8 
9,2 
9,7 
9,1 

24,7 
21,8 

excijsen 

1 

17.077 
18.341 

20.000 
20.735 
22.902 
20.000 

20.000 
20.000 

2 

2,8 
2,9 

2,7 
2,6 
4,0 
3,9 

2,4 
2,4 

taux 

1 

22.360 
22.360 

21.000 
20.360 
20.360 
21.000 

21.000 
21.000 

: aandeel in de totale opbrengst in 

2 

3,6 
3,5 

2,8 
2,6 
3,6 
4,1 

2,5 
2,5 

floreenrente 

1 

536.293 
540.414 

645.186 
675.519 
469.308 
426.643 

598.584 
605.559 

procenten. 

2 

86,8 
84,6 

85,7 
85,6 
82,7 
82,9 

70,4 
73,2 

* inclusief uitvarende goederen, cursief; schatting. 

Bron: 
1589-1594: RAF, Verzameling Aanwinsten nr. 35, Register houdende stukken ontvangen 
en afgeschreven door Feicke Tetmans, grietman van Utingeradeel en Gedeputeerde, 
betreffende de Friese Landdagen, rekeningen van Landsontvangers etc. 1581-1595. 
1595-1596: Gemeente Archief Leeuwarden, Archief stadsbestuur Leeuwarden 1426-1811, 
M93-101, Leeuwarder Plakkaatboeken VI fol. 103 e.v., Staet somier van ontfanck en 
uuijtgaeve bij den Eed. Er. Taco van Dykstra, ontfanger Generaal; ibidem VII fol. 1 e.v. 
1604-1605: Gewestelijke Bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795, nr. 1545, Staten 
van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de ontvangers-generaal. 

Leicester drukt door 

Hoewel Friesland op 15 januari 1586 nog steeds van mening was dat het zon
der generale middelen kon, moest het gewest er onder druk van landvoogd 
Leicester uiteindelijk toch aan geloven.70 Op de vergadering van de Staten-
Generaal van februari kwam de kwestie van de generale middelen weer aan 
de orde. Het voorstel was dat voortaan in alle provincies de generale middelen 
geheven moesten worden.71 Friesland wilde hier in eerste instantie niet mee 
instemmen.72 Het verzet was tevergeefs. Op 10 maart vaardigde Leicester een 
plakkaat uit waarin de generale middelen in de gehele Unie van kracht werden 
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verklaard.73 Er moest uiteindelijk een delegatie van de landvoogd aan te pas 
komen om Friesland over de streep te trekken, en op 15 april ging het gewest 
overstag Het beloofde per 1 mei de generale middelen in te zullen 
voeren.74 De generale middelen zouden worden geheven 'op zoedanighen 
voet als die gereet in den lantschappe in Holland in trein zyn'.75 In aanvulling 
op de middelen van consumptie, waarvan dus het grootste deel van de 
opbrengst uit de steden afkomstig was, ging op 9 mei de missive uit, waarin 
de samenstelling van kohieren van de uit Holland bekende middelen van het 
hoorngeld en de bezaaide landen werd gelast.76 Deze middelen kwamen 
vanzelfsprekend vooral ten laste van het platteland. 

Al snel bleek dat de opbrengst van de generale middelen niettemin ontoe
reikend was om het bedrag van ƒ 40.000 dat was toegezegd te kunnen betalen.77 

Er zat dan ook niets anders op dan om het resterende bedrag nog maar weer 
eens door een omslag over de florenen op te brengen, waarbij de steden hun 
gewone quotum betaalden.78 Het heeft er bovendien alle schijn van dat de 
verpachting van de generale middelen in mei slechts ten dele had plaats
gevonden. Zo schreven de Gedeputeerden pas eind september aan de 
grietman van Menaldumadeel dat de accijnzen op de ingebrouwen bieren 
in de grietenijen Menaldumadeel, Franekeradeel en Baarderadeel verpacht 
moesten worden.79 

De Staten van Friesland besloten op 23 oktober 1586 op aandrang van 
Leicesters commissaris Dirck van der Goes voor de tweede maal over te gaan 
tot verpachting van de generale middelen, nu voor de periode 1 november 1586 
tot 1 maart 1587.80 Ook daarna, over de maanden juli tot en met september, 
werden deze generale middelen verpacht tegen opnieuw vastgestelde 
tarieven.81 In een brief van 18 september verordonneerden Gedeputeerde 
Staten de verpachting van de consumptiën of accijnsen voor de periode 1 
oktober 1587 tot 31 maart 1588.82 Daarin werd aangekondigd dat bij de daad
werkelijke verpachting een commissaris van Gedeputeerde Staten aanwezig 
zou zijn. Hiermee leek de weerstand van de steden gebroken: de verpachting 
stond nu onder controle van de gewestelijke Staten. 

De volgende verpachting van de 'consumptiën' vond slechts plaats voor 
een periode van drie maanden (mei, juni en juli 1588), waarschijnlijk vanwege 
de problemen die er waren met de acceptatie van een deel van de middelen 
en de daaruit voortvloeiende verdeling van de lasten binnen Friesland en in 
afwachting van een landdag.83 Op 23 juni werd voorgesteld wel de imposten 
op wijn, brandewijn, uitheems bier, zout, zeep en azijn tot 31 oktober 1588 zo 
snel mogelijk te verpachten, maar het gemaal, het bestiaal en het waagrecht 
te laten vervallen.84 Dit voorstel werd aangenomen.85 Het middel van het 
hoorngeld en bezaaide landen werd in dit voorstel niet meer genoemd, en 
leek al eerder een (voorlopige) zachte dood te zijn gestorven. Op 22 oktober 
publiceerden de Staten een plakkaat, waarin ze de heffing van deze generale 
middelen opnieuw aankondigden. Deze aankondiging had waarschijnlijk 



OE INVOERING VAN DE 'GENERALE M I D D E L E N ' 41 

betrekking op de periode vanaf 1 november 1588.86 Voor de periode mei 1589 
tot en met april 1595 bleven de generale middelen op dezelfde wijze 
bestaan.87 

De definitieve invoering van generale middelen 

De generale middelen bleven voor Friesland een moeilijk te verteren zaak. In 
1595 werden de heffingen op zout, zeep en azijn weer afgeschaft.88 Ook de 
andere middelen kwamen opnieuw ter discussie. Op 23 maart 1598 besloten 
de Staten, als reactie op een voorstel van een delegatie van de Staten-Generaal 
waarin wederom op de heffing van generale middelen werd aangedrongen, 
vanaf 1 mei geen generale middelen meer te heffen. De Staten vonden dat niet 
de wijze van belastingheffing centraal moest staan, maar het opbrengen van 
voldoende middelen om de quote te kunnen voldoen. De generale middelen 
hadden in 1586 (vóór de afschaffing van een aantal middelen in 1588, C.T.) 
immers maar een kwart van de totaal te betalen generaliteitslasten opge
bracht.89 

Toen de geldnood steeg, werd niettemin door het gewest zelf toch opnieuw 
aan het invoeren van generale middelen gedacht, natuurlijk door de landen, die 
het meest bijdroegen in de floreenrente. Oostergo, Westergo en Zevenwouden 
stelden op 21 maart 1600 tijdens de landdag in Leeuwarden voor, om weer over 
te gaan tot de heffing van de zes daarvoor geheven middelen (aangeduid als de 
zes speciën) en daarnaast een extra heffing op zout, een heffing op Fries bier 
en een heffing op turf. De steden ging hiermee niet akkoord, maar op 4 april 
bleek dat de drie landen voet bij stuk hielden.90 Tegelijkertijd dreigden Oostergo 
en Westergo, dat wanneer de steden de verpachting van de generale middelen 
mochten beletten, ze ergens anders zouden gaan vergaderen.91 Het kwam 
inderdaad zover. Eind mei vertrokken de gedeputeerden van Oostergo en 
Westergo naar Franeker en schreven daar voor begin juni een aparte landdag 
uit.92 Zevenwouden bleef met de steden vergaderen. Na veel heen en weer 
gepraat maakte een bemiddeling in het laatst van november een einde aan 
het schisma.93 In de landdag van februari 1601 viel het besluit om niet tot 
(her)invoering van de generale middelen over te gaan.94 Klaarblijkelijk kon 
Westergo hiermee niet instemmen, want begin maart dreigden de volmachten 
opnieuw om uit het college van Gedeputeerde Staten te stappen.95 

De achterstanden die Friesland had opgelopen bij het betalen van de 
quote brachten de Staten-Generaal er toe om een oplossing te forceren. In het 
voorstel dat de Staten-Generaal in april 1601 deden om een einde te maken 
aan de Friese problemen stond te lezen, dat het gewest tot de verpachting van 
een aantal middelen over moest gaan.96 Weer gingen de steden hiermee niet 
akkoord. Daarop stuurden de Staten-Generaal een afvaardiging naar Friesland 
om hen over te halen het voorstel toch te aanvaarden. De steden gingen 
onder druk van deze bezending in juli 1601 inderdaad akkoord, onder de 
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voorwaarde dat het van oudsher bestaande negende deel in de Friese quote 
zou worden afgeschaft. Het hebben van een waag en de uitoefening van 
bepaalde neringen in de dorpen op het platteland zouden worden verboden.97 

In het uiteindelijke akkoord van 24 maart 1602 werd besloten, dat, voor zover 
de generale middelen niet toereikend waren om Frieslands quote te voldoen, 
er voor het resterende deel een omslag over de florenen zou worden uitge
vaardigd, waarbij de steden hun van oudsher bestaande één-negende deel 
zouden voldoen.98 Het hoorngeld en de bezaaide landen kochten de landen af 
door een extra omslag over de florenen. Op deze manier werd de invoering 
van de generale middelen per 1 mei 1602 ook in Friesland uiteindelijk een feit. 

Tenslotte 

Door de toetreding tot de Unie van Utrecht was Friesland in het staats
verband van de Republiek terecht gekomen. Hoewel de Republiek vanaf het 
begin een confederatieve staat was, gebaseerd op een defensief verbond, 
bracht het lidmaatschap wel de nodige verplichtingen met zich mee. Friesland 
slaagde er in eerste instantie met succes in de druk te weerstaan om tot de 
invoering van generale middelen over te gaan. De verplichting om de strijd 
tegen Spanje (mede) te financieren leidde er echter toe, dat het gewest zich in 
allerlei bochten moest wringen om voldoende geld op het kleed te brengen. 

Hierbij kwam ook nog eens dat het effect van bepaalde belastingen per 
kwartier nogal verschilde. Zodoende was er niet alleen sprake van een strijd 
met de Staten-Generaal over de financiën, maar leidde ieder voorstel dat 
werd gedaan ook tot interne verdeeldheid. Het was tot twee keer toe de druk 
van buiten, eerst van Leicester, later van de Staten-Generaal, die Friesland 
dwong tot invoering van generale middelen. De autonomie van het gewest 
binnen de Republiek had dus een duidelijke grens, die bepaald werd door de 
mate waarin Friesland aan haar financiële verplichtingen voldeed. 

Noten 

Met dank aan Onno Hellinga voor zijn commentaar op eerdere versies van dit artikel. 

1 Enigszins los hiervan staat de exploratie van belastingkohieren als bron voor sociaal 
economische geschiedschrijving. In Nederland was Slicher van Bath de pionier 
(Een Samenleving onder Spanning). Voor wat betreft Friesland is Faber, Drie Eeuwen 
Friesland hét voorbeeld. 2 Voor wat betreft de meer recente geschiedenis kunnen 
we bijvoorbeeld denken aan de oorzaken en consequenties van een keuze voor een 
progressieve dan wel voor een vlakke tariefstelling in de inkomstenbelasting. 3 Voor 
Nederland: Fritschy, De patriotten; 't Hart, The making. 4 Fritschy, Gewestelijke Financiën 
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I Overijssel; Van der Ent en Fritschy, Gewestelijke Financiën II, Drenthe, Van der Ent en 
Enthoven, Gewestelijke Financiën III, Groningen; Liesker en Fritschy, Gewestelijke 
Financiën IV, Holland. De publicatie over Friesland zal ook in deze reeks verschijnen. 
5 Voor wat betreft Overijssel, Drenthe, Groningen en Holland zijn deze gegevens al 
beschikbaar. De link is: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Gewestelijke Financien. 
6 In de nog te verschijnen dissertatie van Hotso Spanninga zullen deze kwesties nader 
aan de orde komen: Hotso Spanninga, Geld en Vrijheid. Staatsvorming en politieke 
cultuur in Friesland, 1580-1640 (werktitel, publicatie verwacht in 2005). 7 G.F. thoe 
Schwarzenberg en Hoehenlandsberg, Groot placaat en charterboek van Vriesland, 
verder geciteerd als: Charterboek, II, 5 (30-4-1498), waarin ook het tarief voor de taux of 
jaartax en de andere heffingen. 8 Zie voor de jaartax of taux in de tijd van de Saksische 
hertogen: Postma: 'De Saksische Jaartax'. Ook Guibal gaat uitgebreid in op de jaartax, 
vooral vanuit het perspectief van het aan grond verbonden stemrecht (Guibal, Democratie 
en Olicharchie, 65-68). Hier ben ik van het latere artikel van Postma uitgegaan (Postma, 
'De Saksische Jaartax', 62). 9 Postma, 'De Saksische Jaartax', 56. 10 Postma, 'De Saksi
sche Jaartax', 71, 73. 11 Voor de afkoop leverden ze twee maanden lang vijfhonderd 
man krijgsvolk (CharterboekII, 83; Postma, 'De Saksische Jaartax', 76). 12 Charterboek 
III, 34 (6-7-1504); Postma, 'De Saksische Jaartax', 73-81. 13 Postma, 'Over aanvang en 
eerste tijd'. Voor andere heffingen die de hertog aan Friesland oplegde zie Postma, 'De 
Saksische Jaartax'. 14 Tegenwoordige Staat IV, 338. 15 Woltjer, Friesland in Hervor
mingstijd, 233. 16 Charterboek III, 969 (15-4-1574). Van degenen die dit stuk onder
tekenden handelden sommigen op persoonlijke titel, anderen als volmacht (Woltjer, 
Friesland in Hervormingstijd, 234). 17 Charterboek lil, 972 (4-5-1574). 18 Charterboek 
III, 969 (15-4-1574). 19 Charterboek III, 975 (23-5-1574). Ook de tot Oostergo behorende 
grietenij Smallingerland sloot zich bij Zevenwouden aan. 20 Charterboeklll, 977 (7-6-1574). 
Zes weken later kwam hier nog een omslag van 2¾ stuiver bij. Zie daarvoor: Woltjer, 
Friesland in Hervormingstijd, 234 en Charterboek III, 980 (13-7-1574). 21 Charterboek 
III, 983 (1-8-1574). 22 Charterboeklll, 987 (7-9-1574), 996 (27-9-1574) en 1000 (20-12-
1574); Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 236. 23 Charterboeklll, 999 (18-12-1574); 
Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 236.24 Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 236. 
25 Charterboeklll, 1006 (24-1-1575); Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 236. 26 De 
steden Sneek, Franeker, Hindeloopen, Staveren, Bolsward en Dokkum ontbreken in 
de lijst. Vier dagen later kregen de garnizoenhoudende steden officieel vrijstelling 
{Charterboeklll, 1008 (28-1-1575)). 27 Charterboeklll, 1010 (14-4-1575). 28 Woltjer, 
Friesland in Hervormingstijd, 236, voetnoot 52. 29 Charterboek III, 1019 (3-7-1575). 
Woltjer spreekt van een bedrag van ƒ 8.000 (Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 237). 
De verdeling over de grietenijen was hierbij anders dan in januari. De grietenij Westel-
lingwerf hoefde vanaf juli slechts vijf procent meer te betalen, Hennaarderadeel daaren
tegen 87 procent. In tegenstelling tot januari ontbreekt geen van de steden, van de griete
nijen die in januari alle genoemd werden ontbreekt Tietjerksteradeel. Over een 
hernieuwde vrijstelling van de garnizoenhoudende steden is niets te vinden; (Charter
boeklll, 1026 (juli 1575)). 30 Charterboeklll, 1018 (3-7-1575), 1024, 1025. 31 Woltjer, 
Friesland in Hervormingstijd, 256-259. 32 Charterboeklll, 1085 (12-1-1577); Hellinga, 

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Gewestelijke
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'Gespecificeerde burgeren', 143-145. Voor wat betreft het stadhouderschap: in maart 
werd hij wel als zodanig erkend, hoewel hij niet over de formeel benodigde benoeming 
door de landvoogd beschikte. Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 245, 250-251 en 
Charterboekïll, 1106 (7-3-1577). Na het mislukken van de Pacificatie van Gent benoemden 
de Staten-Generaal Rennenberg op 31 augustus 1577 alsnog tot stadhouder (Woltjer, 
Friesland in Hervormingstijd, 256). 33 Charterboekïll, 1088 (18-1-1577). 34 Charter
boekïll, 1092 (27-1-1577). Over het conflict over de betaling van de ƒ 100.000 zie Woltjer, 
Friesland in Hervormingstijd, 246-247. Uiteindelijk betaalden de steden ƒ 10.000, het 
platteland ƒ 85.000. Het toegezegde bedrag van ƒ 100.000 was bij lange na niet toe
reikend om de soldaten te betalen. 35 Woltjer schrijft dat vanaf 1575 het onderhoud der 
troepen uit het familiegeld werd betaald, maar ook, dat het in mei 1577 voor een maand 
werd uitgeschreven (Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 253). De steden verzetten 
zich tegen (mogelijk extra) betaling van het familiegeld, daar ze vonden dat ze relatief 
te zwaar belast waren. Of dit in absolute zin het geval was, valt natuurlijk niet te beoor
delen. Wel is duidelijk dat de 14,9% in de heffing die de steden betaalden aanzienlijk 
hoger lag dan de 11,1% (1 /9 van het totaal) die ze in latere omslagen op de floreenrente 
bijdroegen. Berekend uit Charterboekïll, 1026 (juli 1575). 36 CharterboekIII, 1104 (6-3-
1577). Op de achtergrond van deze heffing wordt uitgebreid ingegaan door Onno Hellinga 
('Gespecificeerde burgeren', 143-154). 37 Charterboekïll, 1106 (7-3-1577). 38 Woltjer, 
Friesland in Hervormingstijd, 247. Het rentepercentage wordt genoemd in Charterboek 
III, 1170 (19-12-1577). 39 CharterboekIII, 1136 (7-6-1577). De rest van het op te brengen 
bedrag zou door een omslag over de florenen moeten worden opgebracht. 40 Charter
boek III, 1149 (20-8-1577). De stad wilde pas twee achterstallige maanden betalen, 
nadat er een algemeen akkoord zou zijn gesloten met de afgevaardigden van het platte
land over de verdeling van de lasten. 41 Charterboekïll, 1158 (16-10-1577). 42 Charter
boekïll, 1160 (23-10-1577). 43 Het voorgestelde tarief was als volgt: Meer dan 4.000 ggl: 
16 ggl; 3.000-4.000 ggl: 12 ggl; 2.000-3.000 ggl: 8 ggl; 1.000-2.000 ggl: 4 ggl; 500-1.000 ggl: 
2 ggl; 400-500 ggl: 2 Philips gl. [Mogelijk moet dit 1 Philipsgulden zijn, de Philipsgulden 
was lclg. en 18 st. waard {Charterboek IV, 107)]; 300-400 ggl: 2 clg; 200-300 ggl: 1 dlr; 
100-200 ggl: 20 st; 50-100 ggl: 10 st. 44 Later, in augustus 1585, probeerde Westergo 
opnieuw een haardstedengeld in te doen voeren, maar ook toen lukte dat niet. Zie: 
Hellinga, Resoluties Staten, nr. 200 (23-8-1585). 45 Charterboek III, 1173 (december 
1577 en 23-1-1578). 46 Charterboek III, 1180 (23-1-1578), artikel BC. 47 Woltjer, Friesland 
in Hervormingstijd, 278.48 Charterboekïll, 1176 (11-1-1578). 49 Hellinga, 'Gespecificeerde 
burgeren', 151. 50 Zie: Van der Meer, 'Registers Personele Ymposysje', in het bijzonder 
de 'Ynlieding', 155-172.51 Ibid., 155; Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, 275. 52 Van 
der Meer, 'Ynlieding', 155. 53 Charterboekïll, 1211 (20-9-1578). 54 Charterboekïll, 
1226 (7-12-1578). 55 Dit betekende niet dat er geen andere belastingen uitgevaardigd 
waren. Op 30 augustus 1579 publiceerde de stadhouder een 'Ordonnantie tot het in 
train brengen der Middelen, uit welke de Contributien tot den Oorlog, waar op Vriesland 
gesteld is, gevonden kunnen worden'. Charterboek IV, 80 (30-8-1579). De stadhouder 
ordonneerde dat er een schatting moest worden gemaakt van de huurwaarde van alle 
boerderijen, landerijen en huizen. Op basis hiervan werd de heffing vastgesteld. 
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De belangrijkste bepalingen: a. huurders van landerijen en huizen moeten van de huur 
de 56e penning betalen, die ze mogen korten op de te betalen huur; b. van de gehuurde 
landerijen en huizen, alsmede voor de levende have en roerende goederen moeten de 
huurders de halve 56e penning betalen; c. eigenaren moeten zowel de 56e als de halve 
56e penning betalen, d. kooplieden moeten de 56e en de halve 56e penning betalen over 
hun goederen. Op 4 oktober 1579 moest worden geconstateerd dat deze middelen nog 
niet 'in treyn' gebracht hadden kunnen worden. Zie: Charterboek IV, 83 (4-10-1579). In 
de betreffende passage wordt niet expliciet over de generale middelen gesproken, maar 
wordt gerefereerd aan 'middelen' in algemene zin die nog niet waren ingevoerd. Moge
lijk behoorden hier ook de generale middelen toe. Het benodigde geld moest maar 
weer door een omslag over de florenen binnenkomen. Voor alle duidelijkheid, het ging 
hierbij niet om de 56e penning, later 40e penning, die bij verkoop of ruiling van onroerende 
goederen moest worden afgedragen. 56 Hellinga, Resoluties Staten, nr. 3 (19-3-1580). 
57 Hellinga, Resoluties Staten, nr. 5 (20-3-1580). 58 Hellinga, Resoluties Staten, nr. 8 
(21-3-1580). De steden maakten bij deze voorstellen een voorbehoud. 59 Charterboek 
IV, 143 (25-3-1580). Als voorbereiding op de verpachting kondigde het Hof in dezelfde 
ordonnantie aan dat 'zoe die voorschreven verpachtinge zoe geringhe nyet en conde 
geschyn, ofte daer soude op elcke havene veel guets, tot die voerseyde generale midde
len gehouden zynde, middeler tyt uyt ende ingevoert worden, hebben d'selve Gedepu
teerden dierhalven mede aen ons versocht, omme opte havens eenige bequame perso
nen te doen committeren, ofte aldaer middelre tydt op te scriven den in ende 
uytfoerende guederen, waer aff men impost te geven schuldich soude zyn'. 60 Charter
boek IV, 153 (11-5-1580). Twee dagen later kreeg de stad Leeuwarden nog een apart 
schrijven waarin ze gemaand werd ontvangers aan te stellen; ib. 154 (13-5-1580)). 
61 Hellinga, Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 844 (16-2-1585, memorie betreffende 
het uitschrijven van een landdag). 62 Charterboek IV, 521 (24-2-1585). 63 Hellinga, 
Resoluties Staten, nr. 190 (27-4-1585). 64 Hellinga, Resoluties Staten, nr. 192 (28-4-1585). 
65 Voor de verschillende heffingen die daadwerkelijk geïnd werden in de grietenij 
Leeuwarderadeel, zie: 'Register Floreen Renthe' IV. Een overzicht van de achterstanden 
die de steden en grietenijen hadden opgelopen in de periode 1579-1587 zie: RAF, 
Gewestelijke Bestuursinstellingen (SvF) 1580-1795, nr. 2720. 66 CharterboekW, 532 
(17-5-1585) en 533 (mei 1585). Zie ook: Hellinga, Resoluties Staten, nr. 196 (27-4-1585). 

67 Dit kunnen we afleiden uit de uitspraak van de volmachten van Oostergo, Zevenwouden 
en de Steden van 22 augustus 1585. Zie: Hellinga, Resoluties Staten, nr. 198, (22-8-1585). 
68 Charterboek IV, 548 (22-8-1585), 549 e.v. (23-8-1585). Zie ook: Hellinga, Resoluties 
Staten, nr. 199 (22 en 23-8-1585). 69 CharterboekW, 551 (17-9 en 5-10-1585). Zie ook: 
Hellinga, Resoluties Staten, nr. 199 (17-9 en 5-10-1585). 70 CharterboekW, 556 (15-1-1586). 
71 CharterboekW, 564 (16-2-1586). 72 CharterboekW, 569 (februari 1586). 73 Charterboek 
IV, 574 (10-3-1586). 74 Hellinga, Resoluties Staten, nr. 204 (15-4-1586); CharterboekW, 593 
e.v.. 75 CharterboekW, 596 (20-4-1586). 76 CharterboekW, 611 (9-5-1586). Mogelijk heeft 
er eerder een hoorngeld bestaan. In hun protest van de steden tegen het beschikbaar stellen 
van de opbrengsten van de generale middelen aan het gewest stellen ze dat de 'schamele 
Ambachtsluyden ende Ingesetenen der Steden (beswaert zynde mette koeschattinge, mette 
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consumptien, met maentlicke quoten, met wacht holden &c.) nauwlicx uytkompsten 

wisten [...]'. 77 CharterboekW, 636 (6-8-1586). 78 CharterboekW, 646 (27-8-1586). Tevens 

werd besloten de conflicten over de verdeling aan het Hof van Friesland voor te leggen (ib. 

26-8-1586). 79 Hellinga, Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 1530 (29-9-1586); Charterboek 

TV, 658 (23 en 24-10-1586). 80 Hellinga, Resoluties Staten, nr. 244 (24-10-1586). De 

volmachten van Zevenwouden protesteerden opnieuw tegen de heffing van de bezaaide 

landen en het hoorngeld, vanwege de onvruchtbare landen in dat gebied. Opnieuw brach

ten de volmachten van Westergo hiertegenin dat ook in hun kwartier onvruchtbare lande

rijen aanwezig waren. Mogelijkerwijs is de periode tot 31 maart bedoeld, daar de Gedepu

teerden op 22 maart 1587 besloten de imposten op wijnen, bieren, azijn, zeep en zout voor 

de periode 1 april tot 30 juni te verpachten 'op de havens' en in de vaste steden, op de voet 

der accijnsen. Vgl. Hellinga, Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 1700 (22-3-1587). 

81 Hellinga, Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 1767 (22-6-1587). 82 Hellinga, Resoluties 

Gedeputeerde Staten, nr. 1818 (18-9-1587). 83 Hellinga, Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 

1899 (25-4-1588). 84 Hellinga, Resoluties Staten, nr. 298 (23-6-1588). 85 Hellinga, Resolu

ties Staten, nrs. 299 (25-6-1588) en 300 (26-6-1588). 86 Charterboek TV, 714 (22-10-1588). 

87 Hellinga, Resoluties Staten, nr. 325 (21-4-1589); ib, Resoluties Gedeputeerde Staten, 

nrs. 2078 (21-4 en 9-5-1589), 2471 (29-4-1591), 2583 (26-4-1592), 2683 (28-10-1592), 2758 

(27-4-1593), 2824 (29-10-1593), 2868 (27-4-1594), 2887 (28-10-1594); CharterboekW, 728 

e.v. (8-4-1589). 88 Hellinga, Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 2903 (16/20-5-1595). 

De middelen zouden voor een jaar worden verpacht vanaf 17 mei. Klaarblijkelijk is dit 

niet gebeurd en gekozen voor een kortere periode, want in september 1595 werd een 

verpachting aangekondigd voor de periode vanaf 1 oktober (tot 1-5-1596). 89 Hellinga, 

Resoluties Gedeputeerde Staten, nr. 3285 (23-3-1598). 90 Hellinga, Resoluties Staten, nrs. 

561 en 562 (31-3-1600) en nr. 571 (4-4-1600). 91 Hellinga, Resoluties Staten, nr. 573 

(4-4-1600). 92 Hellinga, Resoluties Staten, nrs. 579 e.v. 93 Hellinga, Resoluties Staten, 

nrs. 603 e.v. 94 Hellinga, Resoluties Staten, nr. 615 (28-2-1601). 95 Hellinga, Resoluties 

Staten, nr. 621 (4-3-1601). 96 Hellinga, Resoluties Staten, nr. 631 (17-4-1601). 97 Hellinga, 

Resoluties Staten, nr. 632 (22 en 26-7-1601). 98 RAF, SvF nr. 9 fol. 84 e.v. (24-3-1602). 
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Jïïofc ran Gregorius Gregorii in de kerk van Warstiens, 1607 (Tresoar) 



Over Hans Falck en nog vier Leeuwarder 
klokkengieters 

W. DOLK 

Publico denatos ad templum convoco vivos tristis 
ovans laetis letha trophaea cano.1 

Opschrift grote klok Leeuwarder Oldehove, Falck 1633 

Op 5 februari 1616 besloot het Leeuwarder stadsbestuur om te handelen ende 
accorderen met Hans Falx geschutgieter nopende 't vergieten van 's staats 
gescheurtendegerampuneert geschut. Tien dagen daarna kreeg deze de opdracht 
een gebarsten halve kartouw te hergieten; bij gunstig resultaat zouden meer 
stukken geschut volgen. 

Dit zijn de eerste Leeuwarder magistraatsresoluties die betrekking hebben 
op de klokken- en geschutgieter Hans Falck van Nueremberg.2 Vooral dankzij 
de inventarisatie die Rijksarchivaris A.L. Heerma van Voss in 1943 maakte van 
de op last van de bezetter uit de Friese torens getakelde klokken, is bekend, 
dat Falck gedurende zijn bijna twintig jaar durend verblijf in Leeuwarden een 
imposante reeks luidklokken goot. Van het door hem aan Stad en Staten 
geleverde geschut is geen specimen teruggevonden, evenmin als van andere 
gietproducten. 

Over Falcks eerdere activiteiten is nog weinig bekend. Op vrijwel al zijn 
klokken maakte hij gewag van zijn herkomst uit Neurenberg, doch daarvan is 
aldaar geen bewijs gevonden. De kunst (de vakgeheimen) van het gieten werd 
al sedert de middeleeuwen van vader op zoon doorgegeven. Er ontstonden 
klokkengietersfamilies, zoals in ons land Butendiic (Utrecht), Van Trier 
(Nijmegen), Van Wou (Kampen)3 en Wegewart (Deventer etc). In de Duitse 
landen waren die van Augsburg en Neurenberg befaamd vanwege de uitstekende 
kwaliteit van hun producten. Het valt te begrijpen, dat Falck beklemtoonde, 
dat hij in Neurenberg was/zou zijn opgeleid. 

Tot de vakgeheimen behoorden de constructie van kern en mantel en de 
samenstelling van het voor het gieten benodigde leem en het gietmateriaal 
zelf.4 Klokken-spijs, in 'tfransch bronse, is een mengzel van metaalen, bestaande 
hoofdzaakelijk uit koper en tin, dat... dient om er klokken, vijzels, kanons, 
mortieren, standbeelden enz. van te gieten ...De gewoonlijke proportie is door
gaans 12 à 13 pond tin onder 100 ponden koper; als er veel meer tin onder het 
koper gemengt word, dan word dit mengzel metaal genoemt.5 

Falcks oudste bekende werkstukken zijn kerkklokken (grootste diameter 
87-90 cm) in het midden en zuiden van ons land: 1603 Meteren, 1608 Susteren, 
1609 Opheusden, 1611 Gellikum, 1613 Bennekom, 1614 Boxtel.6 De vroegste 
hebben een duitstalige tekst in gotische minuskels, Anno [...] so bin ich durch 

DE VRIJE FRIES 84 (2004) 49-64 



50 W. DOLK 

Schilderij van Jan Abr. Beerstraten uit 1663, met links de Grote Kerk en rechts de Sint Marie van 
Nijehove, waarin Falck in 1619 zijn klokkengieterij had (Historisch Centrum Leeuwarden) 

das Feuer geflossen, Hans Falck von Nueremberg hat mich gegossen, die 
van na 1610 (in hetzelfde lettertype) ... heeft mij Hans Falck van Nuerem
berg ghegoten; dat 'ghegoten' duikt ook in zijn Leeuwarder periode veel
vuldig op. 

Hans Falck, blijkens leeftijdsopgave in getuigenverklaringen" geboren in 
1578, was getrouwd met Lijsbet Sanders van Os, uit een 's-Hertogenbossche 
familie. Daar is het huwelijk echter niet gesloten, en evenmin in Nijmegen en 
Tiel. De betreffende gemeentearchivarissen konden ook geen inlichtingen 
geven over Hans' eventueel verblijf en een werkplaats aldaar. Tot in de zestiende 
eeuw zijn de meeste klokken gegoten door rondreizende gieters, in voor die 
gelegenheid gegraven gietkuilen; daarna werd steeds meer gebruik gemaakt 
van min of meer permanente werkplaatsen, zogenaamde klokhuizen. 

Dat ook in Tiel en Nijmegen is gezocht, komt vooral door de omstandig
heid, dat Falcks zwager, de Leeuwarder kunstschilder Pieter Jacobs de Valck, in 
1617 een schuldbekentenis8 tekende jegenwoordlch residerende toe Tij II in 
Gelderlandt, en dat diens vrouw, Anneke Sanders van Os, voor hun huwelijk 
(Leeuwarden 1606) enige tijd in Nijmegen woonde.9 Pieter, wiens vader, de 
goudsmid Jacob de Valck, tussen 1582 en 1621 vele malen als gemeensman, 
schepen en burgemeester deel uitmaakte van het Leeuwarder stadsbestuur, 
kan op diens stimulatie Hans erop hebben geattendeerd, dat er in Friesland 
sedert 1611 emplooi was voor een bronsgieter.10 
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Falcks voorganger 

Ten gevolge van de benarde omstandigheden zullen er tussen 1550 en 1590 in 
deze provincie weinig klokken zijn geleverd11; veertien ervan zijn bewaard 
gebleven, merendeels van Utrechtse en Kamper gieters. De oorlogsinspanning 
dwong de Friese Staten tot klokkenvordering; het lacuneuze resolutieboek 
1580-1601 van Gedeputeerde Staten12 geeft daarover enige informatie: [7 juni 
1580] is geresolveert dat het uutnemen van de clocken - om geschut daeraffte 
gieten tot gemeene prouffijte - zoe in steeden als in den platten lande wordt 
gecontinueert tot opten naestcoemende Landtdach ... [30 juni d.a.v.] dat men 
alle clocken van te landwers (uutgenomen een clock in elcke dorp te bliven, die 
de gemeente lieffstzal wellen behouden) zal doen halen in de steeden, ...item, 
dat men alle clocken den steeden competerende, die men ontberen can, mede 
zal emploieren totte gemeene zaecke}3 Toen een tien jaar later het getij keerde, 
het economisch herstel doorzette en de organisatie van de gereformeerde 
gemeenten op gang kwam, moet er landelijk een zo grote vraag zijn ontstaan 
naar nieuwe klokken, dat de vaste leveranciers daaraan niet konden voldoen. 
De Kamper gieter Hendrik Wegewart had hier (vooral in Z.W. Friesland) nog 
een goede afzet, tot 1602. 

Dan duikt namelijk Gregorius Gregorii (Herndorfer), Hallensis Saxoniae 
in Leeuwarden op, die tot 1611 in Friesland en Groningen een flinke serie klok
ken leverde. Twaalf daarvan (met een diameter variërend van 72 tot 125 cm) 
konden nog in 1943 worden beschreven - er zullen er meer geweest zijn. Gre
gorius ontving in 1604 van Gedeputeerde Staten van Friesland opdracht om 
drie gebroocken kartouwen te hergieten en te verderen met het Landtschaps 
wapen ende in plaetse van de ooren setten twie lyeuwen. Ook in dat jaar kreeg 
Joris Jorisz. van het college betaling van de clocke opt Statenhuys in 't uurwerck 
hangende.u Een metselaar-aannemer declareerde toen honderd dalers 
(arbeidsloon en materialen), mogelijk voor de bouw van de gietinstallatie.15 

Gregorius en zijn vrouw Claeske Gerrijts kochten in 160716 voor 1626 goud
gulden (100 dalers hypotheek) een huis met twee loodsen op de Hoeck te 
Leeuwarden, die zij vier jaar later17 weer van de hand deden, voor 2573 goud
gulden. In 1607 en 1608 nam hij 1600 gulden op tegen de toen gebruikelijke 7 
%, in 1609 kocht hij voor ruim 4500 gulden seeckere quantiteit van coper ende 
fijn tin.18 Een nevenproduct van zijn gieterij, een vijzel uit 1604, is in museum 
Princessehof19, een tweede exemplaar (1609) in particuliere handen.20 

Na het vertrek van Gregorius, die mogelijk zoals zijn latere vakgenoten 
Noteman, Balthasar en Overney octrooi van de Friese Staten had verworven 
(monopolie als klokken- en geschutgieter in Friesland), wist Hendrik Wegewart 
weer een aantal van zijn Kamper producten in deze provincie te plaatsen 
(bewaard gebleven zijn die in Wommels 1611, Edens en Reitsum 1612, Pieters-
bierum 1614, Workum 1616 en Nijland 1619, diameter 81-150 cm). Na de vestiging 
van Hans Falck kwamen verreweg de meeste Friese luidklokken uit diens gieterij. 



52 W. DOLK 

Hans Falck van Nueremberg 

Nog in 1616 waren dat kerkklokken voor Beetgum en Breede (Gr.); de rand
schriften, in gotische minuskels, noemen wel Falcks naam maar geen giet-
plaats. Beetgum leverde een oudt thouue (dove?) metale kloek van 1700 pond 
in, betaalde, 200 gulden als eerste termijn, toe en ontving een nieuwe klok van 
1816 pond21 (die op haar beurt in 1926 hergoten is). Zie voor Falcks latere (en 
de andere) 'Leeuwarder' klokken de hierna afgedrukte opsomming, voor
namelijk gebaseerd op Van Voss' inventarisatie in 1943. Zij zijn vrijwel zonder 
uitzondering versierd met afbeeldingen van de familiewapens van lokale 
kerkvoogden en andere notabelen, die na de kerkhervorming de R.K. symbolen 
hadden verdrongen. Sedert 1617 droegen zij meestal het opschrift... heeft mij 
Hans Falck van Nueremberg in Leeuwarden ghegoten. 

In datzelfde jaar kwamen ook twee halve kartouwen gereed; met nog twee 
te gieten exemplaren zouden zij worden opgesteld op 't merek bij d'waach.22 

In 1618 machtigde Falck een Geurt Notemans te Sittard om betaling te vorderen 
van de kerkvoogden van het dorp Schinnen van een door hem gegoten metalen 
clock, 2000 pont stijff.23 Ook in dat jaar24 werd hij voor het gerecht gedaagd 
door Pieter Claesz. om vergoeding voor de wapenen der doeken in Augustinusga 
en Rinsumageest: de steenhouwer/ antieksnijder zal de matrijzen voor de 
familiewapens hebben gesneden. In 1619 volgde de inschrijving in het burger-
boek25 van Mr. Hans Falck clockgieter en kreeg hij de beschikking over een 
ledige plaats achter het lacobijner kerkhof.26 Eekhoff meldt,27 dat de Sint 
Marie van Nijehove,28 een romaanse kruiskerk in de Grote Kerkstraat, die na 
de Hervorming niet meer voor de eredienst werd gebruikt, in dat jaar aan 
Falck is verhuurd en verbouwd tot een klokkengieterij. 

Falck woonde toen vooraan in de Slotmakersstraat; in 1621 slaagde hij 
erin om een terrein te verwerven aan de Nieuwe, later genoemd Oranje 
Eewal, tussen Minnema- en Grote Hoogstraat, liet daar een fors huis optrek
ken - waarop hij tot een bedrag van 3800 gulden hypotheek nam29 - en deed 
twee jaar later30 zijn oude pand voor 2660 gulden van de hand. In de Leeuwarder 
hypotheekboeken zijn ook schuldbekentenissen geregistreerd voor ontvangen 
metaal: koper (1717 gulden, Amsterdam 162131), lood (450 gulden, Leeuwarden 
162332), spijse om daervan geschutten te gieten (2378 gulden, Amsterdam 
162533) en koper (300 gulden, Leeuwarden 1625)34. Kleinere schulden zijn 
terug te vinden in de exhibitieboeken, onder meer35 in 1623 (24 gulden aan de 
notaris voor overdrachtskosten van het huis)36, 1624 (130 gulden (!) aan een 
bakker voor geleverd brood)37 en 1626 (ruim 147 gulden aan een wijnkoper).38 

Was er soms tijdelijk - de meeste obligaties zijn al na enkele jaren gekwiteerd 
- enige financiële krapte wegens teruglopende productie? Uit Falcks eerste 
vijf jaar in Leeuwarden zijn er 24 klokken bekend, uit de tweede twee! Van 
grote opdrachten van Provincie en Stad blijkt dan ook niets. Wèl heeft hij voor 
particulieren gewerkt. Zo verkocht hij in de winter van 1624 een brouwketel 
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Klok van Hans Falck in de kerk van Achlum, 1631 (Tresoar) 

(173 pond) en -gereedschap aan een brouwer in Buitenpost. (Door de slechte 
toestand van de wegen konden die artikelen eerst in juni 1625 worden 
bezorgd.39) Daarna kwamen er weer opdrachten van het Landschap: 1627 
leverantie van gewichten voor de wagen in Friesland40 (1125 gulden), 1628 
vergieten van ijzeren kogels.41 

In 1628 verkocht Falck zijn woning aan de Eewal, voor 6000 gulden.42 

Gedeelten van dat huis waren verhuurd: de kelder aan een koopman als 
opslagplaats43, een gemeubileerde kamer aan het Collegium Musicum als 
oefenruimte.44 Falck verhuisde naar een minder prominent huis in de Grote 
Kerkstraat, hoek Bontepapensteeg, tegenover zijn giethuis die Nijehoofster 
kerck. Die woning kocht hij voor ruim 1225 gulden van de crediteuren van de 
schilder Jan Urbeins de Salie.45 Ook nog in 1628 werden de leien van de Sint 
Marie overgebracht naar de Jacobijnerkerk en vervangen door geglazuurde 
pannen46; een leidekkersgezel sprak de klokkengieter gerechtelijk aan47 om 
restitutie van zijn kleding {een grau lakens broeck, een paer breiden hoosen, 
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een paer schoen ende twee hembden) en om betaling van 50 stuivers, het loon 
voor vijf weken arbeid. In 1631 tekende Falck een schuldbekentenis, groot 
circa 106 gulden, aan een brouwer voor geleverd bier, mogelijk een traktatie 
aan het gietpersoneel bij het gereedkomen van een werkstuk.48 

Sedert 1623 ondervond hij forse concurrentie van ambulante Lotharingse 
klokkengieters (François Simon, Andreas Obertin en Nicolas Rogier): zij goten 
tot 1631 negen van de in Friesland bewaard gebleven klokken, Falck acht! 
Daarnaast zal hij wel buiten de provinciale, mogelijk ook buiten de lands
grenzen hebben geleverd, maar het is duidelijk, dat zijn topjaren als klokken-
gieter voorbij waren. In 1626 legde de Hindeloper magistraat wegens een 
vordering op Falck beslag op diens bij de waag staande klok.49 In datzelfde jaar 
sloot hij een contract50 met de Amsterdamse grootkoopman Elias Trip om voor 
deze binnen vier maanden zes stukken geschut te gieten, elf Amsterdamse 
voet lange negen-ponders. Hoewel deze kanonnen veel te laat werden 
geleverd en slechts één stuk de test doorstond51, kwam er toch een vervolg
opdracht52, voor vier 18-ponders. Falck zal zich meer zijn gaan richten op het 
gieten van geschut, ook voor Trip, die sedert 1629 grote bestellingen van de 
tsaar van Rusland ontving. Zeker heeft hij ook voor de Provincie gewerkt," in 
1633 heet hij clock- ende geschutgieter deser Landtschappe en kreeg hij van 
Gedeputeerde Staten commissie53 om in Amsterdam 6000 Hongaarse of 
Zweedse platen (koper) en 1800 pond tin aan te kopen tot gietinghe van 
nieuw geschut ten dienste van deesen Landtschappe te gebruiken. Nog in dat 
jaar ontving hij 113 gulden voor twee mortale stuckies5i en twee jaar later 1350 
gulden voor een half kartouw en vier kwartierstukken.55 

Van na 1630 zijn in Friesland slechts vijf klokken van Falck bekend. Tekenend 
is, dat de Leeuwarder magistraat in 1633 besloot56 om de grote klok van de 
Oldehove te laten hergieten en daarbij Falck van de opdracht uitsloot. Toch 
werd er na enkele maanden met hem een contract gesloten.57 Een Amsterdamse 
geelgieter nam de door schepenen en raad afgegeven obligatie van duizend 
gulden aan58 als gedeeltelijke betaling van kloksprijs (goed coper, wesende 
Ungarse platen, ende fijn Engels onvermengd tin) à 1647 gulden. De totale prijs 
van de nog in 1633 gereed gekomen klok valt niet te reconstrueren, de het jaar 
tevoren gegoten, aanzienlijk kleinere klok voor Dronrijp kostte 1342 gulden.59 

Moskou 

De reeks Falck-klokken in Friesland eindigt met die van Ried, 1634. In dat jaar 
bereikte de maker het aanbod van een eervolle functie in Rusland: het bewind 
van Michail Fjodorovitsj, de eerste Romanov op de tsarentroon, had het oog 
op Falck laten vallen ter vervulling van de vacature,60 ontstaan door het 
overlijden van zijn meester geschut- en klokkengieter Elisa Coyet. (Deze was 
Zweed van geboorte; het was geen uitzondering, dat buitenlanders werden 
uitgenodigd om hun kennis en ervaring te komen doorgeven aan Russische 
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akeenoten.) De, mogelijk door de in verhouding goede kwaliteit van zijn 
kanonnen (via Trip?) en klokken61 opgevallen Falck ging op dit financieel 

nstige a a nbod in en verhuisde naar Moskou. Daar bleef hij ongeveer even 
lans als in Leeuwarden actief met het gieten van - meestal zwaardere - klokken 
en kanonnen. Een 1649 gedateerde klok staat in het historisch museum van 
Nikitaikach, sinds enkele jaren weer als kerk in gebruik.62 Zijn werkplaats 
kreeg meer belangrijke opdrachten, in 1651 onder andere voor de Goede-
boodschap-klok voor het Sawino-Storozjevskij klooster, die een gewicht zou 
hebben gehad van 1344 poed, of ruim 21.900 kg!, maar het is de waag, of Falck 
de geheimen van het vak wel heeft overgedragen. In datzelfde jaar 1651 
getuigden drie van zijn leerlingen, dat zij zonder hun meester geen klokken 
konden gieten omdat zij daarmee geen ervaring hadden en die kunst voor 
hen verborgen werd gehouden.63 Adam Olearius, secretaris van een Holsteinse 
diplomatieke missie, die voorjaar 1636 op doortocht naar Perzië Moskou 
bezocht, noteerde onder meer dat Falck een methode ontwikkeld had om met 
25 pond buskruit een ijzeren kogel van 26 pond af te vuren.64 

Hans (in zijn Russische periode: Ivan) Falck gelukte het om Pieter Marcelis 
(een Deen, van Hollandse origine?) en de Harlinger Thieleman Lus Ackema 
een privilege van de tsaar te bezorgen voor de oprichting van een ijzermijn, 
gieterij en smederij in het nabije district Tula; ook kregen zij tolvrijdom en 
vierhonderd lijfeigenen, die als arbeidskrachten konden worden ingezet. Zelf 
was hij al sedert 1637 mede-eigenaar van een fabriek van glasproducten in 
het district Dmitrovskij, waarvan zijn schoonzoon David Bacheracht (een 
Deen) de leiding kreeg. Falck moet overleden zijn ten tijde van de pestepidemie, 
die in 1653 in Moskou woedde. Het is veelzeggend, dat reeds gegoten kanonnen 
toen naar Holland moesten worden verscheept om daar te worden geboord 
en afgewerkt.65 

Hans Falck is na 1634 niet meer in Leeuwarden gesignaleerd. Zijn vrouw, 
Lijsbetie Sanders van Os, zal daar zijn blijven wonen; zij beloofde in 1638 een 
schuld van vijf gulden te zullen voldoen.66 Lijsbeth verscheen in 1641 voor de 
Leeuwarder notaris Tacitus Ipkema67 en verkocht voor 1050 goudgulden het 
huis in de Grote Kerkstraat over Nijehooff, bij vercoperse seljfs bewoont, en wel 
met appointement van het Hof van Friesland omdat haar man lange jaren 
uytlandich geweest was. Zij werd daarbij gesterkt door hun dochter en 
schoonzoon, Hesterke Valck en Andries Sanders; deze waren het jaar tevoren 
alhier gehuwd. Hij, 1639 klerk van de raadsheer Joachim, 1640 sergeant van 
diens zoon, kapitein Poppe Martin van Andreae, loste met een deel van de 
opbrengst van het huis een tweetal, nog openstaande schuldbekentenissen 
van zijn schoonouders (1623 en 1632) af.68 Zijn vrouw zal hier in 1617 
Hervormd gedoopt zijn, Hester Hanssesdr., in 1623 volgde nog Wijllemijn een 
dochter van Hans Falck, mogelijk waren er onder de tientallen tussen 1617 
en 1634 gedoopte kinderen met een Hans als vader, meer spruiten van de 
klokkengieter. 
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Jacob Noteman 

Toen moeder Lijsbet in 1642 naar Muscovien wilde vertrekken, liet de laken-
koper Arnout van Rijen aantekenen, dat zij een nog openstaande rekening bij 
hem had van 230 gulden. Mr. Jacob Noteman stelde zich borg voor de 
betaling.69 Deze, blijkens een Rotterdamse notariële verklaring70 leerling en 
opvolger van Falck, had in 163871 van de Staten octrooi gekregen als mr. 
geschut- en klokkengieter voor geheel Friesland, met uitsluiting van alle 
anderen: men had slechte ervaringen met vreemde klokkengieters, Francen 
van Loreynen, die zich niet aan afspraken hielden en knoeiden met het 
gewicht. Al in 1637 liet hij een schuldbekentenis van 114,5 gulden registreren, 
afgegeven door een Dokkumer apotheker, denkelijk wegens geleverde 
vijzels.72 

Noteman goot van 1636 tot 1650 meer dan dertig klokken voor Friese 
steden en dorpen (diameter 62-169 cm), meestal met (heraldische) wapens, 
de opschriften in kapitalen. Zo hergoot hij in 1637 de gescheurde kleine klok 
van de Oldehove73, in 1647 een Wirdumer klok.74 Hij werkte ook wel elders: 
1640 te 's Hertogenbosch (poortklok en acht klokken voor het speelwerk van 
de Sint Jan75; het hergieten van de grote klok gelukte niet ter plaatse, maar 
slaagde in het Leeuwarder giethuis). Er zijn vier vijzels met zijn naam 
bekend76 en twee scheepskanonnen (één, van 1643, in het Fries Scheepvaart
museum77). Hij was gehuwd met Petronella Laurensdr. Ruffius, uit welke 
verbintenis waarschijnlijk de alhier 1640 Hervormd gedoopte Ittie Jacob 
Noterman sproot. Kennelijk ging het hem als octrooihouder voor de wind: hij 

Klok van Jacob Noteman in de kerk van Abbega, 
1647 (Tresoar) 
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Klok van Jurien Balthasar in de kerk van Britsum, 1664 (Tresoar) 

kocht in de stad ettelijke panden en pandjes aan. Bijvoorbeeld in 1640 een 
huis in de Grote Kerkstraat78, naast het bezit van Hans Falck, en in 1649 ook 
dat (inmiddels voormalig) woonhuis zelf9, tegenover het klokhuis. Een en 
ander werd al kort daarna weer van de hand gedaan:80 in 1650 vertrok Noteman 
naar Heidelberg. Het jaar tevoren waren de van het aangrenzende Jacobijner 
kerkhof afkomstige, tegen de zuidmuur van het klokhuis opgetaste doods-
beenderen overgebracht naar een nieuwe benekouw ten noorden daarvan.81 

Jurien Balthasar 

Coenraad Wegewart, geschutgieter van de Staten van Holland en Zeeland, 
had in 1646 ook een Fries octrooi gevraagd om geschut te mogen gieten met 
welke men so ras vyer ende vijff schoten sall konen doen als met andere een 
schoot. Dat verzoek werd door het Mindergetal afgewezen82; alleen het kwartier 
van de Wouden wilde accorderen. In 1654 verzochten Jelte, Pier en Johan 
Riemers, burgerkinderen en ingezetenen van Sneek (klokken te Akkerwoude 
1655 en Sneek 1658) tevergeefs om transport van het in 1638 aan Jacob Noteman 
verleende octroy op het clockgieten.83 Een maand daarna is daarmee begiftigd 
Jurien Balthasar, die in 1650 door de Leeuwarder magistraat als klokkengieter 
was aangenomen ende van 't clockhuys alhier versien.m 

Ook van hem zijn enkele tientallen klokken bekend, gegoten 1651-1668, 
vrijwel alle in Leeuwarden. (Opschrift van de klok van Peins: Door dat vyer 
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ben ick gevlooten. Iurien Balthasar heft my ghegooten in Peyns 1654.) Uit de 
kerkvoogdijrekening van Wirdum85 blijkt, dat Jurien in 1655 drie goudgulden 
ontving voor de levering van een nieuw cimbel in de kerck en 1663/4 780 gulden 
voor de nieuwe clock. Daar bovenop kwamen nog een halve ducaton bij 't 
gieten van de kloek aen de klockgietersknechts tot brandewijn vereert, ende een 
halve rosenobel bij 't leveren van de kloek en 120 gulden voor de nieuwe kloek 
ut de schuyte in de toorn te leveren ende bringen met het breecken ende maecken 
daertoe vereyscht. Het Fries Museum beschikt over een bel van Jurien (h. 14, 
gr. diameter 13.3 cm) uit 1655, het Groninger Museum over een koperen 
achterhar-ringuit 1660 van de Winsumer Zijlvest.86 Daarnaast zijn er nog drie 
vijzels beschreven van zijn hand, 1651-1657.87 In 1654 wist hij voor 1700 goud
gulden het huis88 in de Grote Kerkstraat over Niehoff te verwerven, eerder 
eigendom van Falck en Noteman. In 1656 is hij Leeuwarder burger geworden89 

vanSwiccou in 't land toe Meyzen, in 1669, kort voor zijn overlijden, Hervormd 
lidmaat. In 1657 was hij gehuwd met een 19-jarig Emder meisje, Elske Volraeds.90 

Petrus Overney 

Deze Elske, weduwe geworden, hertrouwde in 1671 met Petrus Overney en 
bracht nog geen acht maanden later een kind ter wereld, Ysaac (genoemd 
naar grootvader ds. Isaac Overney, Hervormd predikant, achtereenvolgens te 
Suawoude en Oppenhuizen), in 1678 gevolgd door een dochter Aeltie. Petrus 
werd in 1667 Hervormd lidmaat te Leeuwarden, 1671 - clockgieter (geboortig) 
van Suwolde - burger.91 Zijn grootmoeder, Anneke Sanders van Os, vrouw van 

Klok van Petrus Overney in het stadhuis van 
Bolsward, 1680 (Tresoar) j&Sg 
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de eerder genoemde kunstschilder Pieter Jacobs de Valck, was een schoon
zuster van Hans Falck; mogelijk had de familie de relatie met de Leeuwarder 
klokkengieters aangehouden. Reeds een maand na zijn huwelijk werd het 
octrooi omme in dese Landschappe het provinciael canon ende doeken alleen 
te mogen gieten, invoegen mr. Jurjen Balthasars sulex voor desen heeft gehadt, 
aan Overney overgedragen.92 Van zijn productie, 1670-1711, zijn een veertigtal 
klokken en tien vijzels93 bekend. Twee kanonnen (1676) uit zijn werkplaats 
flankeren thans de toegangspoort van de Nienoord te Midwolde. In 1678 
verkocht Overney 16 metalen vijsels voor 250 gulden aan de Leeuwarder 
apotheker Jan Faber.94 In 1704 leverde hij zijlpannen voor de sluizen van 
Makkum en Harlingen.95 Van 1679 tot 1683 was hij eigenaar van een (aan 
schoolhouders verhuurd) huis aan de Speelmansstraat.96 

Sedert 1678 is een deel van de voormalige kerk van Nijehove gebruikt voor 
het maken van doodkisten, alleenrecht van en belangrijke inkomstenbron 
voor het Nieuwe Stadsweeshuis; in 1687 moest de bouwvallige toren worden 
afgebroken.97 Overney liet in 1694 de klokkengieterij (put, trappen en damkuil 
ca.) aanmerkelijk vergroten en voorzien van een molen om de swaere kloeken 
ende geschutten daermede uyt den damkuyll te winden. De stad, die nog 
steeds het onderhoud van het gebouw bekostigde, droeg 125 gulden bij in de 
kosten van de uitbreiding; bij het vertrek of overlijden van de klokkengieter 
zou de molen aan de stad vervallen.98 Dat overlijden vond plaats in 171299; in 
januari 1714 kreeg de decoratie- en kunstschilder Freerk Jans Hayema, als 
vader en voogd van zijn kinderen bij wijlen Aeltie Overney, erfgenamen van 
hun grootvader Petrus Overney, aanzegging om 't Stadts klockhuys voor mei 
te ontruimen.100 Het gebouw kreeg een andere bestemming, onder meer als 
turfschuur, armenschool en schoolmeesterswoning. In 1765 is de oude Sint 
Marie op afbraak verkocht101, het vrijgekomen terrein diende tot woning
bouw.102 Er had zich geen nieuwe klokkengieter aangemeld, kennelijk was er 
onvoldoende debiet. De, niet zo talrijke, achttiende-eeuwse luidklokken in 
Friesland kwamen van buiten de provincie, vooral uit Amsterdam, Enkhuizen 
en Hoorn. 

Het belangrijke oeuvre van de Leeuwarder gieters verdient zeker nadere 
bestudering. Basis daarvoor kan zijn de omvangrijke documentatie van 
dr. Heerma van Voss, die in 1943 nauwgezet de klokopschriften en -versieringen 
beschreef. Die collectie aantekeningen berust, met een grote serie duidelijke 
foto's, bij het Friese Ryksargyf, thans deel uitmakend van Tresoar. 

^¾>> 
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Noten 

Met dank aan de heren L.F.W. Adriaenssen te Amsterdam, J.F.J. van den Broek te 
Groningen, B. van Haersma Buma, M.H.H. Engels en J. Faber te Leeuwarden, J. Haeusler 
te Neurenberg, S. ten Hoeve te Nijland en A. Lehr te Asten voor de verstrekte informatie. 
Aangeschreven musea en archiefdiensten bleken geïnteresseerd in het onderwerp en 
droegen belangrijke gegevens bij; helaas vond de administratie van museum Princessehof 
geen gelegenheid, enige reactie te geven op een (herhaalde) vraag om inlichtingen over 
enkele daar bewaarde klokken en vijzels. 

Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven inventarisnummers die van het Leeuwarder 
gemeentearchief, ondergebracht in het Historisch Centrum Leeuwarden. 

1 Ik maak de doden bekend, droef roep ik de levenden naar de kerk, juichend bezing 
ik voor de blijden de overwinningen op de dood. 2 M 2, 92, 5 en 15 febr. 1616; ook 104, 
13 maart 1617, en 109,1 dec. 1617.3 Geertruyt, weduwe van mr. Gerryt van Wou, erkent 
schulden, o.m. 15 goudgulden aan timmerlieden wegens vervoeren en ophangen 
van de door haar man geleverde klok te Tzum, f 2, 84/5, 4 maart 1551. Denkelijk was het 
diezelfde Geert van Wou (jr.), die - al dan niet met zijn compagnon Jan ter Steghe - te 
Kampen een klok goot voor kerkvoogden van Oldehove. Singels 188, 20 nov. 1540. 
4 André Lehr, 'Middeleeuwse klokkengietkunst', Klokken en klokkengieters (Ned. 
Klokkenspelver. 1963) 13-158. 5 Noël Chomel en J.A. de Chalmot, Algemeen huishoudelijk 
... woordenboeklïl (Leeuwarden 1778) 1529.6 Waarschijnlijk ook: 1613 's-Hertogenbosch, 
St. Jan. Vgl. J.C.A. Hezenmans, De St. Janskerk... ('s-Hertogenbosch 1866) 173; niet bij 
C. Peeters, De St. Janskathedraal... ('s-Gravenhage 1985). 7 L 849,130, 17 dec. 1623; id. 
354, 24 apr. 1630. 8 gg 13, 208v, 12 sept. 1617. 9 o 12, 134, 19 mrt. 1608. 10 8 april 1605 
ging te Leeuwarden in ondertrouw Hans Reinolt, clockgieter ende soldaet onder d'overste 
Luitenant Eisinga, geboortich van Lunenborch (9 febr. 1606 bevestigd door ds. Joh. 
Bogerman). 11 Kerkvoogden van Rinsumageest lieten in 1565 in Leeuwarden een klok 
gieten van 2400 pondt, kostende circa 550 car.gld. Tresoar, RAF, archief Hof van Friesland, 
III3,25okt. 1565, UBeakenTl (1965) 140. ClaesBockes, klockgieter van Leeuwarden, is 
1571 één van de ghewaldenaers, leechgangers ende vagabunden (aanhangers van de 
Reformatie), die in handen van de Friese justitie dienden te worden overgeleverd. 
P. Winsemius, Chronique (1622) 562,19 nov. 1571. 12 Tresoar, Rijksarchief in Friesland 
(RAF), Bestuursinstellingen 1580-1795,2285, 22, 24.13 Vgl. Verhoeven, 8.14 RAF, nadere 
toegang5.13 (coll.J.G.Avis),GSGf505,betalingsordonnantie7aug. 1604. 15 j 1,16v,23 
mei 1604. 16 ee 5, 16, 27 febr. 1607; gg 5, 139, 14 juli 1607. 17 ee 6, 132v, 3 apr. 1611; 
waarschijnlijk een ander pand in het stadsdeel Hoek (gg 25, 21, 16 febr. 1630, enz.) 
droeg de naam in de vergulden ofte metalen clocq. 18 gg 4, 123, 12 febr. 1608; gg 5, 15,4 
mei 1607; id., 21v, 14 mei 1609. 19 N. Ottema, Het kunstambacht ... in Friesland 
(Amsterdam 1948) 70. 20 Wittop Koning, 75. 21 RAF, kerkvoogdijarchief Beetgum, 
rekeningenboek, 29 apr. 1616. 22 M 2, 109, 1 dec. 1617. 23 1 848, 202, 18 nov. 1618. 
24 o 21,178v, 28 mrt. 1618; vgl. Fr. Museumbull. juni 1994,12.25 M 226,141.26 M 3,39, 
29 dec. 1619.27 Gesch. beschr. II, 93.28 H.M. Mensonides, 'Het stadszegel van Leeuwarden 
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en de kerk...', Be Vrije Fries 40 (1950) 68-100, sp. 84. 29 gg 16, 103v, 119ven 245; gg 19, 

90v, lOOv en 252v; vgl. o 23, 166, 23 dec. 1620. 30 ee 10, 175, 20 mei 1623. 31 gg 16, 254v, 

26 nov. 1621. 32 gg 19, 13lv, 22 dec. 1623. 33 gg 20, 260, 27 juni 1625. 34 gg 20, 258v, 2 

juli 1625; vgl. j 2, 250, 18 febr. 1625; o 27, 185, 23 dec. 1626. 35 j3, 268, 29 juni 1625 - tekst 

zwaar beschadigd. 36 j3, 119, 8 aug. 1623. 37 j3, 159, 5 mrt. 1624. 38 j 4, 53, 6 okt. 1626. 

39 f 17, 259, 2 mei 1625; id., 439, 23 nov. 1625; o 27, 160, 31 okt. 1626; o 28, 188v, 24 dec. 

1627. 40 Als noot 14, GS Gf 523, betalingsordonnantie 30 juli 1627. 41 ld. id., GS G 107, 

24v, 20 mrt. 1628. 42 ee 11, 196v, 9 juli 1628 (de koopster, Aelcke van Ockinga, sedert 

1627 weduwe van grietman Ernst van Aylva, kocht in die omgeving meer panden aan). 

43 f 17, 471, 30 dec. 1625. 44 o 29, 204, 31 okt. 1628; vgl. Fr. museumbull. dec. 1993, 18. 

45 j5 , 25, 7 febr. 1629; id., 52, 27 aug. 1630; id., 102v en 134, 24 febr. 1632; f 24, 215v, 24 

febr. 1632. Gedetailleerde gegevens van deze overdracht ontbreken - evenals van Falcks 

eerdere aankopen van onroerend goed - mogelijk door de hiaat 1614-1633 in de registers 

van decretale verkopingen van het Hof van Friesland. 46 M 4, 34, 22 apr. 1628. 47 f20, 

20, 25 jan. 1628. 48 j5, 74, 11 febr. 1631. 49 f 18, 192, 16 mrt. 1626. 50 Gemeentearchief 

Amsterdam, not. arch. 660-6A, 203v., 27 mrt. 1626. 51 id. id., 661-10, 71v, 7 juli 1627. 52 

id. id., 662, 17v, 8 sept. 1627. 53 Als noot 14, GS G 108, 99v, 18 okt. 1633. 54 RAF, huis

archief Tjaardastate 26, 79, 27 apr. 1633. 55 RAF, archief Rekenkamer R 56e, 70, 1635. 

Falck is in 1635 veroordeeld tot nakoming van een contract met jr. Rempt Rengers ten 

Post betreffende de levering van twe stuckies geschut, o 35, 220, 11 juli 1635. 56 M 4, 81 

(en M 91, 85), 17 (mei) 1633. 57 L 1215, 340, 23 nov. 1633; Eekhoff II, 439. 58 gg 28, 209, 

11 mei 1635.59 RAF, kerkvoogdijarchief Dronrijp, rekeningboek, 3 aug. 1632; H. Roucoma 

(ed. K. Terpstra), Dronrijps Memoriael (Leeuwarden 1986) 12. 60 Scheltema, 170; 

K. Heeringa in B. en M. Hist. Gen. 51 (1930) 55. 61 In Moskou en omgeving zijn nog 

betrekkelijk veel 'Hollandse' klokken aangetroffen; Kirjoechina stelt - waarschijnlijk op 

grond van de datering van Falcks daar bewaard gebleven producten - dat hij (†1653) 

langer dan 25 jaar in Moskou zou hebben gewerkt. 62 Afb. Kirjoechina, 31. 63 Kirjoe

china, 30-34. 64 Olearius/Baron, 115; Anzeiger Germanischen Nationalmuseums IV 

(Nürnberg 1908) 152. 65 Scheltema, 229. 66 j6, 80v, 28 febr. 1638. 67 ee 15, 27v, 9 apr. 

1641.68 gg 19, lOOven gg26,68,6 juli 1641.69 f32,165,14 en 16 mei 1642.70 Gemeente

archief Rotterdam, not. arch. 391, 337, 30 juni 1645; E. Wiersum in Oud-Holland 

41 (1923) 85. 71 4 mrt. 1638; vgl. noot 83. 72j 6, 37, 17 mei 1637. 73 M 65, 18, 20 sept. 

1636; contract L 1215,444, okt. 1637. 74 Hist. Centrum Leeuwarden, kerkvoogdijarchief 

Wirdum 240, 220v, contract 3 juli 1647, verrekening 4 aug. 1647. 75 J.C.A. Hezenmans, 

De St. Jans-Kerk ... ('s-Hertogenbosch 1866) 292. 76 Wittop Koning, 75. 77 Jaarboek 

1982 Fries Scheepvaartmuseum ..., 78. 78 ee 14, 211, 7 apr. 1640. 79 ee 18, I38v, 8 mrt. 

1649. 80 ee 18, 157v, 23 apr. 1649 en 242v, 24 aug. 1650. 81 M 5, 166, 3 nov. 1649. 82 Als 

noot 12, 1663, 2 mrt. 1646. 83 Als noot 12, 1670, 24 febr. 1654. 84 Als noot 12, 61, 25 mrt. 

1654. 85 Als noot 74, 314v, 394v-397v. 86 Pathuis, 91, no. 247. 87 Wittop Koning, 76. 88 

ee 20,39v, 28 dec. 1654.89 M 227,146, 8 dec. 1656. Zwickau ligt in het centrum van een 

steenkolenbekken aan de noordrand van het Saksische ertsgebergte. 90 Vgl. c 3,412,23 

okt. 1685 (olt 47jaren). 91 M 227, 223, 25 sept. 1671. 92 Als noot 12, 78, 24 febr. 1671. 93 

Wittop Koning, 76; ook in de collectie Otter en het Fries Museum zijn nog vijzels, resp. 
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van 1681 en 1688. 94 gg 72, 75v, 30 sept. 1678. 95 Als noot 14, GS Gf 51", betalings
ordonnanties 20 mrt. en 21 nov. 1704. 96 ee 26, 141,25 febr. 1679, 521gg.; ee 27, 115,23 
okt. 1683, 550 gg. 97 M 15, 158, 5 febr. 1687. 98 M 707, 30 (21 sept. 1694). 99 Overney 
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mrt.-13 apr. 1765; M 73, 5 aug. 1768; Eekhoff II, 168. 102 M 707, 141,11 juni 1768. 
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Bijlage: Door Leeuwarder gieters vervaardigde klokken 

Naast de aantekeningen van Heerma van Voss zijn verwerkt de opgaven van Van 
Borssum Waalkes - nauwkeuriger gebleken dan dikwijls is verondersteld - en Pathuis 
en gegevens uit andere publicaties en archivalia. Van de in 1943 beschreven klokken 
(gecursiveerd) zijn steeds de grootste diameter (in cm) en het gewicht (in kg) aangegeven; 
ook van enkele andere zijn deze gegevens bekend. De meeste door Van Voss geziene 
oorspronkelijke klokken zijn na de bevrijding teruggekeerd, de hergotene gingen 
vrijwel alle verloren. 
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Renaissance op het Bildt 
Over een boerenzoon die rederijker wilde zijn 

OTTO KNOTTNERUS 

Schrijvende boeren 

De zeventiende-eeuwse Bildtboer Dirck Jansz. (circa 1579-1636) heeft vele 
pennen in beweging gebracht. Sinds zijn geschriften in de negentiende eeuw 
aan het licht kwamen, hebben verschillende historici, heemkundigen en taal
geleerden zich over de inhoud gebogen. Zijn Memorijen belangende die grijetenije 
van derBijldt, die hij tussen 1620 en 1632 op het papier zette, worden bewaard 
in het archief van de gemeente Het Bildt te St. Annaparochie. De eerste die ze 
raadpleegde was de Leeuwarder archivaris en boekhandelaar Wopke Eekhoff, 
die er tevens een afschrift van vervaardigde.1 

Wellicht nog belangrijker is het zogenaamde Aantekeningenboek over de 
periode 1598 tot 1635, dat omstreeks de voorlaatste eeuwwisseling opdook bij 
het antiquariaat Van Stockum in Den Haag. Een boekverkopers-assistent 
verkocht het manuscript aan het Fries Genootschap, waarna secretaris Rinske 
Visscher daar in 1902 een artikel over schreef in het veelgelezen tijdschrift 
De Tijdspiegel.2 Met name taalkundigen vonden in dit manuscript belangrijke 
argumenten voor hun veronderstellingen over de Hollandse invloed op het 
Bildtse dialect.3 Hartman Sannes maakte in het eerste deel van zijn Geschiedenis 
van het Bildt (1951) dankbaar gebruik van beide geschriften en ook Obe Postma 
citeerde veelvuldig 'onze vriend Dirck Jansz.' in zijn studies over de Friese 
landbouwgeschiedenis.4 Bekend werd het Aantekeningenboek vooral door de 
gestencilde uitgave uit 1960, verzorgd door de rechtshistoricus Pieter Gerbenzon. 
In 1993 verzorgden Rudolf Dekker en Ingrid van derVlis een heruitgave, terwijl 
Wiebe Bergsma drie jaar later de 'Memorijen' in druk liet verschijnen.5 Dekker 
benadrukt elders dat het 'een van de oudste Nederlandse dagboeken' en über
haupt 'de oudste autobiografische getuigenis' van een 'eenvoudige boer' 
betreft.6 

De meeste auteurs waren overtuigd van het unieke karakter van deze 
geschriften. Natuurlijk zijn er meer egodocumenten uit deze periode 
bewaard. Het Rekenboeck ojfmemoriael van de herenboer Rienck Hemmema 
bevat echter vooral bedrijfskundige gegevens, terwijl zijn Groningse tijd
genoot Abel Eppens door zijn universitaire scholing en zijn ballingschap in 
Emden eerder een buitenbeentje was in het gezelschap van geletterde platte
landsbewoners. Breuker kent slechts één vergelijkbare persoonlijkheid: de 
landbouwer Jorit Seerps Hania te Reduzum (Roordahuizum), die rond 1560 te 
Keulen en Rostock studeerde. 'Schrijvende boeren zijn in de 16e en 17e eeuw 

DE VRIJE FRIES 84 (2004) 65-132 
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Handschrift van de 'Memorijen' van Dirck 
Jansz. (foto:Jacob van der Vaart) 
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zeldzaam', meende Klaas Fokkema daarom in zijn taalkundige kanttekeningen 
bij het Aantekeningenboek.7 

Inmiddels weten we beter: schrijvende boeren waren allerminst een uit
zondering. Overal in de meest ontwikkelde landstreken rond de Noordzee 
kwam sinds het einde van de Middeleeuwen een nieuwe middenklasse 
op van eigenerfde boeren, landjonkers en pachters. Hun oriëntatie op de 
uitdijende markt voor landbouwproducten dwong hen tot het bijhouden van 
een boekhouding. De gestage groei van het overheidsapparaat plaatste hen in 
een sleutelpositie tussen landsregering en plaatselijke bevolking. Eigendoms
verhoudingen moesten worden vastgelegd om de toegenomen mobiliteit van 
het grondbezit in goede banen te leiden. De rechtspraak werd voortaan 
ondersteund door schriftelijke verklaringen, zodat de uitkomst van menings
verschillen niet meer werd bepaald door de herinneringen van partijdige 
getuigen.8 

Vooral waar specifieke privileges op het spel stonden, zoals op het Bildt, 
waren de documenten die de dorpselite bewaarde van cruciaal belang. 
De overheidsarchieven waren niet openbaar, zodat men hoogstens met veel 
moeite toegang kreeg tot schriftelijke bewijsstukken die het eigen gelijk 
konden bewijzen. Niet voor niets werden de archiefkisten van de dorps- en 
landsbesturen met drie sloten verzegeld, zodat de ambtsdragers deze onver-
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vangbare geschriften alleen in eikaars aanwezigheid konden raadplegen. 
In de familiearchieven bevonden zich zodoende niet alleen koopakten, rente-
brieven en testamenten, maar ook persoonlijke notities, kopieën van officiële 
stukken en afschriften van oude kroniekjes. De weinige voorbeelden die we 
hiervan kennen, zijn door louter toeval bewaard gebleven. Niettemin mogen 
we er van uitgaan dat dergelijke notities vrij algemeen verbreid waren. 

De situatie op het Bildt was dan ook niet uitzonderlijk. Net als elders in de 
kuststreek is het lager onderwijs hier al vroeg tot ontwikkeling gekomen. De 
oudste scholen op het Friese platteland dateren uit de vijftiende eeuw: met 
zekerheid weten we dat van Lidlum, Hommerts, Langweer en Burum. Op het 
Bildt werden vermoedelijk al kort na de bedijking in 1505 drie scholen 
gesticht. We kennen de namen van de schoolmeester Jacob Custes (1520) en 
zijn collega Lauwreyns Coster (1534), die tevens een boerenbedrijf had. Niet 
alleen hier, maar in de hele Friese kleistreek kregen zelfs de kleinste dorpen 
een eigen schoolmeester, die de kinderen van de dorpselite met het gedrukte 
woord vertrouwd maakte. Dat gold ook voor Oude Bildtzijl, dat zich ontwik
kelde tot een nijver havenplaatsje.9 

Met name de zoons van de rijke boeren leerden niet alleen lezen, maar 
ook schrijven en rekenen. In sommige gevallen zullen ze tevens vertrouwd 
zijn gemaakt met de eerste beginselen van het Latijn. Dat laatste was zeker 
nodig zodra er een juridische of geestelijke carrière voor hen was weggelegd. 
Vooral in St. Annaparochie (waar Dirck Jansz. woonde) waren goed onderlegde 
schoolmeesters te vinden, zoals Johannes Luderus uit Buxtehude, een voor
malige predikant die eerder zijn strepen had verdiend op een kostschool voor 
de Oost-Friese adel. Vermoedelijk vanwege zijn sociniaanse opvattingen werd 
hij ontslagen; hij vertrok omstreeks 1605 naar Dokkum. Zijn voorganger 
Govert Tallum had eveneens een universitaire studie genoten. Zelf kreeg 
Dirck mogelijk les van meester Jan Jansz., een ervaren landmeter en tekenaar, 
die in 1570 een overzichtskaart van het Bildt vervaardigde.10 Verschillende 
boerenzoons zoals de boerenvoorman Harrent Hendricks Vogel en diens 
zoon Cornelis traden op als advocaat en procureur. Hun streekgenoot Dirck 
Hoen maakte carrière als landmeter, ingenieur en almanakberekenaar. Enkele 
generaties eerder bracht de boerenzoon Christiaan Pietersz. Bonteman, die 
in 1564 in het protestantse Heidelberg studeerde, het tot secretaris van de 
grietenij Leeuwarderadeel.11 

Lezen en schrijven waren dus al generaties lang vanzelfsprekend in dit 
milieu. Dirck Jansz. had er zelfs een uitgesproken mening over: ouders dienden 
het onderwijs van hun kinderen zo veel mogelijk te stimuleren. Alle schone 
kunsten mag men prijzen en loven, stelde hij, maar 'die coenste der pennen 
gaetse al te boewen'.12 Het is dan ook de vraag waarom er niet meer van derge
lijke kronieken bewaard zijn gebleven. De oudste stukken die door Friese 
boeren zijn geschreven dateren uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. 
Vermoedelijk ging het om Hollandse immigranten, die met de Friese taal niet 
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vertrouwd waren. Friestalige notities uit boerenhand kennen we vanaf het 
begin van de zestiende eeuw. Met name eigenerfde boeren die een functie 
hadden in het openbare bestuur hanteerden nogal eens de pen. Tegelijkertijd 
horen we ook over de eerste kroniekjes die onder de boerenbevolking circu
leerden. Van Rienck Hemmema weten we dat hij in 1572 'Botte Pastoers neeff' 
betaalde om zo'n kroniekje over te schrijven. Ook rechtsgeleerde verhandelin
gen en uittreksels uit het landrecht waren wijdverbreid.13 In het Groningerland 
kennen we het kroniekje van een anonieme Ommelander boer en de notities 
van Reneko Elema te Uithuizen. Uit het Oldambt stamde de Prophecye van 
Jarfke (1597): een boekje over het lot van de boerenstand rond de Dollard, dat 
vermoedelijk uit verschillende oudere handschriften werd samengesteld.14 

Een soortgelijke schrijfcultuur bestond in Noord-Duitsland. Onder de boeren
stand in het Jeverland circuleerden in het laatst van de zestiende eeuw tal van 
oude documenten; vooral uittreksels van kronieken en afschriften van het 
statuut uit 1461 dat de privileges van de boerenstand onderbouwde. In Sleeswijk-
Holstein kon de herenboer Peter Sax omstreeks 1640 gebruik maken van tien
tallen handgeschreven kronieken. Anderhalve eeuw later kreeg de predikant 
Johann Adrian Bolten zakken vol oude papieren van de voornaamste boeren
families te lezen toen hij de geschiedenis van Stapelholm en Dithmarschen te 
boek wilde stellen. Alleen al in Dithmarschen vond hij meer dan zestig geschiften 
uit de zestiende en zeventiende eeuw, waarvan er maar acht gedrukt waren.15 

In Friesland zijn maar weinig boerendagboeken, kasboeken of andere 
geschreven werken uit de zestiende en zeventiende eeuw bewaard gebleven. 
Dat wil echter niet zeggen dat ze er niet geweest zijn. Afgezien van enkele 
gedrukte boeken die uit andere gewesten werden aangevoerd, heeft men in 
Friesland 'tot het einde van de zestiende eeuw alle boeken die men produceerde 
steeds geschreven'.16 De lacunes zijn wellicht het gevolg van de bijzondere 
machtsverhoudingen in deze provincie. Met name in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw werd de zelfstandige positie van de Friese boerenstand 
ernstig verzwakt door economische tegenslagen, de opkomst van het pacht
wezen en de groeiende invloed van de adel. Oude geschriften verloren 
zodoende hun relevantie en werden vermoedelijk des te gemakkelijker weg
gegooid. Dat was in de Duitse kuststreek veel minder het geval. 

Uuyt Hollant, Zeellant, Brabant ende andere diversche nacien 

Dirck Jansz. hanteerde niet alleen de pen; hij was tevens 'een verwoed verzame
laar en waarschijnlijk dus ook lezer van prozaromans', aldus J.A. Faber in zijn 
inleiding bij het Aantekeningenboek. Hij bezat 'een bijna complete verzameling' 
van de gangbare volksliteratuur, aangevuld met toneelstukjes, pamfletten, lied
boeken en religieuze geschriften. 'Het mag als uitzonderlijk worden aangemerkt, 
dat een 17e eeuwse boer een verzameling van meer dan 40 boeken zijn eigendom 
kan noemen, zelfs al zijn dat voor het merendeel volksboeken'. Zelf telde Dirck 61 
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titels. Uit zijn notities blijkt dat hij bovendien nog meer had gelezen. Die boeken 
waren vermoedelijk na zijn huwelijk achtergebleven in het ouderlijke huis.17 

De meeste letterkundigen die zich over Dircks boekenlijst hebben gebogen, 
waren daarvan niet onder de indruk. De volksboeken die hij bezat, werden, 
behalve door scholieren, vooral 'door de minder ontwikkelden en de platte
landsbevolking' verslonden, zo stelt Luc Debaene in zijn standaardwerk uit 
1951. De prozaroman behoorde tot het dalende cultuurgoed dat zich in de 
loop van de zestiende eeuw vanuit de stedelijke centra over het platteland 
verbreidde. Dat de plattelanders 'tot de ijverigste en op den duur laatste volks
boeklezers behoorden kan geenszins verwonderen', verzekert ook Cornelis 
Kruyskamp in zijn beknopte inleiding tot het Nederlandse volksboek. 'Het 
platteland had geen contact met het actueele literaire leven, de boekhandel 
drong er niet door, en de voornaamste leverancier van leesstof bleef zoodoende 
gedurende eeuwen de rondreizende marskramer'.18 

De huidige generatie van literatuurhistorici heeft een genuanceerder stand
punt: volksboeken werden niet voor het gewone volk geproduceerd. Ze waren van 
meet af aan bedoeld voor de welgestelde burgerij in de grote steden. De thema's 
en motieven uit de prozaromans vormden de min of meer verplichte culturele 
bagage voor hele generaties van opgroeiende jongelui uit de betere standen. De 
lezerskring bestond 'voor een ongetwijfeld aanzienlijk deel uit jeugdigen'. Vooral 
jonge vrouwen, voor wie verder weinig ontwikkelingskansen waren weggelegd, 
behoorden tot de trouwste lezers. De symboliek en de beeldentaal waren zo van
zelfsprekend, dat men ze vaak niet eens hoefde uit te leggen. Het publiek werd 
weliswaar steeds breder, de boeken werden goedkoper en de oplagen talrijker. 
Ook werd het verhaal vaak ingekort en verminkt. Maar pas in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw begon de elite zich van deze lectuur te distantiëren.19 

Dirck Jansz behoorde tot een nieuwe middenklasse met wijdvertakte rela
ties; een middenklasse wier welvaart en beschavingsniveau zich tot op zekere 
hoogte met die van stedelijke burgerij kon meten. Net als bij andere dorps
genoten kwamen zijn voorouders waarschijnlijk van de Zuid-Hollandse 
eilanden. Ook zijn taalgebruik was nog steeds door het Hollands gekleurd.20 

Op de Zuid-Hollandse eilanden en langs de grote rivieren ontstonden al vroeg 
relatief omvangrijke landbouwbedrijven. De pachters hiervan behoorden tot 
de wegbereiders van de moderne landbouw.21 Het was geen wonder dat 
de initiatiefnemers van de bedijking van het Bildt, invloedrijke edelen en 
patriciërs uit Dordrecht, IJsselmonde, Haarlem en Delft, hier een belangrijk 
deel van de kolonisten rekruteerden. Ook een aantal van de polderjongens 
kwam vermoedelijk met hen mee. Kloeke berekende dat ten minste een kwart 
van de kolonisten uit Holland kwam; zij vormden de nieuwe elite van de 
polder. De meerderheid van de bewoners stamde volgens hem uit het Friese 
achterland. Sannes schat het Hollandse aandeel hoger: hij noemt het een 
Fries aandeel van 40% nog aan de hoge kant. Hoe dan ook, de Hollandse 
invloed was overduidelijk aanwezig.22 
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Zeventiende-eeuwse boerderij aan de Nieuwebildtdijk, rond 1915 gefotografeerd door Klaas Uilkema. 
De Friese schuur is voorzien van een dwarshuis, waardoor de typerende winkelhaakvorm is ontstaan. 
Het oudste voorbeeld van een dergelijke winkelhaakboerderij dateert uit 1603 (Stichting Historisch 
Boerderijonderzoek) 

Zelf beweerden de kolonisten dat velen van hen 'uuyt Hollant, Zeellant, Brabant 
ende andere diversche nacien' naar het Bildt waren gekomen, vanwege de 
vruchtbaarheid van het nieuw bedijkte land en de grootte van de verpachte 
kavels. Onder de eerste pachters of Bildtmeiers vinden we immigranten uit 
IJsselmonde, Rhoon, Heinenoord, Dordrecht, Den Briel, Den Bommel (Overflak-
kee), Koudekerk aan de Rijn, Sassenheim en De Meye (of Ameide). Anderen stam
den uit West-Friesland, met name Barsingerhom, Winkel, Schagen, Hoorn en 
Medemblik. Niet zonder reden kozen de initiatiefnemers voor de dorpsnamen 
Wijngaarden, Altoena en Kijfhoek, die aan het Hollandse rivierengebied herin
nerden.23 Maar ook daarna bleven er geregelde contacten met het herkomst-
gebied, met name dankzij huwelijksbanden en erfenissen. Typerend is het 
migratiepatroon van de deftige familie Ket uit Koudekerk aan de Rijn: een eerste 
verwant vestigde zich in 1542 in St. Jacobiparochie, een tweede volgde omstreeks 
1550, vanwaar hij later naar Harlingen vertrok, een derde familielid vestigde zich 
in 1581 direct in Harlingen en een volgende generatie verhuisde weer naar het 
Bildt. Niet voor niets spreekt de historicus Kees Kuiken hier over kettingmigratie.24 

Het ligt voor de hand dat taal en cultuur van het Bildt sterk beïnvloed wer
den door het herkomstgebied van (een deel van) de immigranten. Het dialect 
zou zich door opvallende overeenkomsten met de taal van de Hoeksewaard 
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kenmerken. De gangbare landmaten zijn - hoewel er aanvankelijk sprake was 
van een Delftse maat - ontleend aan het eiland Voorne.25 Het voorkomen van 
akkeronkruiden als zeegroene bies (Juncus inflexus) in de oudste polder wijst 
eveneens op een herkomst van de Zuid-Hollandse eilanden.26 Zelfs de typische 
winkelhaakboerderij met de voor Friesland afwijkende stalindeling vertoont 
verwantschap met sommige boerderijen in het Maasmondgebied. Soortgelijke 
gebouwen waren al rond 1650 te vinden in de Hoeksewaard. Vermoedelijk is 
de Bildtboerderij ontleend aan de middeleeuwse kloosterschuur. Vanuit de 
Zuidelijke Nederlanden werden deze schuren rond 1550 in de Friese kust-
gewesten geïntroduceerd. Het stalgedeelte van de bestaande boerderij liet men 
dikwijls staan; de nieuwe schuur werd daar gewoonweg overheen gebouwd. 
Dat verklaart wellicht waarom de in Zuid-Holland gebruikelijke opstelling van 
het vee, namelijk met de koppen naar de voergang, ook in de Bildtboerderij 
gehandhaafd bleef. Dirck Jansz. tekent de plattegrond van zo'n boerderij om
streeks 1606; het oudste bekende exemplaar dateert uit 1603.27 

We mogen er van uit gaan dat de bovenlaag van de immigranten en hun 
nakomelingen een soort van boerenaristocratie vormde, die zich kenmerkte 
door binnentrouw en nepotisme. Kuiken spreekt over een 'familienetwerk 
van overwegend Hollandse immigranten, dat door endogame huwelijken 
steeds hechter werd'. Religieuze schakeringen raakten in deze kring van 
gelijkgestemden wat op de achtergrond. De aanhangers van de Reformatie 
kregen weliswaar al vroeg de overhand op het Bildt: alle drie de pastoors sloegen 
in 1567 voor de inquisitie op de vlucht. Maar het geloofsleven was niet door
trokken van scherpslijperij. Net als elders in de noordelijke kuststreek boden 
de idealen van het humanisme zoals verwoord door Erasmus een gemeen
schappelijk kader, waarbinnen verschillende religieuze schakeringen een 
plek konden vinden. Vermoedelijk waren er onder de rijke Bildtboeren nogal 
wat heimelijke davidjoristen, die hun mystieke vroomheidsidealen verborgen 
hielden voor hun omgeving. Daarnaast was er sprake van een doopsgezinde 
gemeente: doperse bijeenkomsten worden in 1534 voor het eerst vermeld. 
De doopsgezinde oudste Leenaert Bouwens doopte hier jaarlijks enkele tien
tallen personen.28 Later zette zich binnen de doopsgezinde gemeente de 
scheiding door tussen strenge Friezen en gematigde Vlamingen. De immigran
ten kozen vermoedelijk voor de laatste groep, net als hun verwanten in Zuid-
Holland en Zeeland. Rond 1600 vormden de doopsgezinden een minderheid 
die hoogstens 15 tot 20% van de bevolking uitmaakte; de meesten van hen 
behoorden tot de boerenstand. Weliswaar trokken de aanhangers van de 
strenge richting zich steeds meer terug uit de openbaarheid. Maar onder de 
bovenlaag van rijke pachtboeren bevonden zich nogal wat leden van 
de Vlaamse gemeente te Oude Bildtzijl voor wie de deelname aan het over
heidsbestuur en het dorpsleven nog altijd vanzelfsprekend was. Zo vanzelf
sprekend, dat zij er naar alle waarschijnlijkheid geen probleem in zagen het 
ambt van kerkvoogd in de (gereformeerde) dorpskerk te bekleden.29 
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Dat gold ook voor Dirck Jansz., die vermoedelijk tot de omvangrijke groep 
twijfelaars behoorde die aarzelden om voor het Calvinisme te kiezen. Toen hij 
vanaf 1620 drie jaar lang optrad als kerkvoogd van St. Annaparochie, had hij 
zijn kinderen nog steeds niet laten dopen. Pas geruime tijd na afloop van zijn 
zittingstermijn ging hij over tot deze beslissende stap. Een jaar daarna werd 
hij lidmaat. Uit het lidmatenregister blijkt dat tot dan toe slechts een minder
heid van de bevolking belijdend lid van de gereformeerde kerk was. Dirck 
behoorde echter tot de dorpselite, voor wie het steeds moeilijker werd zich 
van de heersende kerk afzijdig te houden.30 

Dat de geloofskeuze voor de Bildtboeren aanvankelijk op de tweede plaats 
kwam, is niet verwonderlijk. De Reformatie vond in Friesland heel geleidelijk 
plaats; tolerantie en humanisme hadden lange tijd de overhand. Ook nadat 
het gewest zich in 1579 aansloot bij de Unie van Utrecht, hadden de rijke 
Bildtboeren voldoende mogelijkheden om zich tegen de toenemende druk 
van de gereformeerde orthodoxie en de daarmee verbonden politieke facties 
te verzetten. Los van hun religieuze voorkeur bekleedden ze prestigieuze 
bestuursfuncties; ze leverden volmachten en bijzitters, kerkvoogden en 
ouderlingen; ze controleerden de rekeningen en nomineerden schoolmees
ters en predikanten. Hoewel ze feitelijk pachters waren, mochten ze vanaf 
1579 volmachten naar de landdag sturen. Een enkeling bekleedde zelfs func
ties buiten het eigen dorp, zoals Harrent Hendricks Vogel, die korte tijd lid was 
van de Friese admiraliteit.31 In feite vormde het Bildt een soort boerenrepu-
bliekje, waarvan er langs de Waddenkust wel meer te vinden waren. Niet 
alleen daar, maar ook in Zeeland, op de Zuid-Hollandse eilanden en in West-
Friesland namen de boeren - althans de meest weigestelden onder hen - gere
geld deel aan het plattelandsbestuur.32 

Binnen het gewest Friesland was het Bildt echter al in het begin van de 
zeventiende eeuw een uitzondering. In het Friese staatsbestel raakten de 
eigenerfde boeren en de stedelijke middengroepen steeds verder gemargina
liseerd; de pachtcontracten werden in het voordeel van landeigenaren her
zien. De meeste pachtboeren zagen zich na 1650 gedwongen de bedrijfsge
bouwen die ze ooit zelf hadden moeten bekostigen aan de grondeigenaar 
over te dragen. Ze verloren bovendien hun politieke rechten. De resterende 
eigenerfden gingen op hun beurt steeds vaker als stemvee voor de adel en 
voor stedelijke grootgrondbezitters fungeren.33 Een academische carrière 
werd voor hen vrijwel ondenkbaar: vóór 1580 was minstens één op de vijf 
advocaten aan het Hof van Friesland van boerenafkomst, daarna nog slechts 
één op de 25. Dat lag in de buurgewesten toch wat anders.34 

De Bildtpachters waren bovendien in een moeilijke positie geraakt door
dat zij de Staten van Friesland als landheer hadden. Die werden weliswaar 
verscheurd door de aanhoudende machtsstrijd tussen de concurrerende 
adellijke facties en hun bondgenoten in de steden. Maar als het op de pacht-
voorwaarden aankwam, trokken de ruziënde partijen meestal één lijn. 
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Het waren vooral de stadhouder en zijn gereformeerde medestanders die het 
meest van deze machtsstrijd profiteerden. De sympathie van de Bildtboeren lag 
vermoedelijk bij de eigenerfden en de kleine burgerij, voor wie de gerefor
meerde orthodoxie aanvankelijk minder aantrekkelijk was. Al in 1610 was het 
in Leeuwarden tot ernstige onlusten gekomen, waarbij de machtsposities van 
de zittende regenten op luidruchtige wijze ter discussie werden gesteld. Met 
name de doopsgezinden hadden zich daarbij flink geweerd. In 1626 brak in 
de steden opnieuw een belastingoproer uit, dat zich al snel over het omliggende 
platteland verbreidde. Toen de volmachten van Westergo de verschillende 
grietenijen uitnodigden hun voorstellen in te sturen, deden de Bildtkers 
enthousiast mee. Dat kwam hen weer op wraakacties van de tegenpartij te 
staan. De meerderheid van de Staten besloot in 1628 de pacht aanzienlijk te 
verhogen; slechts Westergo stemde tegen. Onder leiding van Harrent Hendricks 
Vogel voerden de Bildtpachters een langdurig proces. Meermalen verschenen 
soldaten op het Bildt om de boeren tot gehoorzaamheid te dwingen. Ook 
Dirck Jansz. moest tijdelijk zijn boerderij verlaten. De autoriteiten stuitten 
echter op een muur van 'obstinaetheyt ende moetwillicheit'. Het lukte zelfs niet 
arbeiders te vinden die de oogst voor hen wilden binnenhalen. Een delegatie 
van de Bildtboeren, waaronder ook Dirck Jansz., bivakkeerde twee maanden 
in Den Haag om steun voor de eigen zaak te winnen. Uiteindelijk kozen beide 
partijen eieren voor hun geld. Bij een volgend oproer in 1634 hielden de Bildt
kers zich afzijdig. Alleen de heren uit het Oostergo keerden zich - vermoedelijk 
uit rancune - tegen het bereikte compromis.35 

De veranderde machtsverhoudingen in Friesland hadden hun weerslag 
op de politieke én religieuze verhoudingen in het Bildt. Met de steun van 
de stadhouder in de rug kon de gereformeerde kerk zich definitief doorzetten. 
Wiebe Bergsma suggereerde onlangs dat misschien wel een kwart van 
de Friese bevolking tot het midden van de zeventiende eeuw niet was aan
gesloten bij één van de drie grote geloofsgemeenschappen'.36 Dat lijkt me, 
althans voor wat het Bildt betreft, schromelijk overdreven. Eerder is het zo dat 
vrijwel iedereen - afgezien van de strenge menisten - zich altijd al tot de 
publieke kerk rekende. Dit was immers de vertrouwde dorpskerk waarin men 
ook in de tijd van de godsdiensttwisten een gezamenlijk tehuis gevonden 
had. Het lag vooral aan de vasthoudendheid van de calvinistische predikan
ten en hun ouderlingen dat de overige dorpsbewoners in de loop van de 
zeventiende eeuw werden gedwongen tot een keuze vóór of tegen de 
gereformeerde belijdenis. Het resultaat was een scheiding tussen schapen 
en bokken, die het de gereformeerde kerkenraden mogelijk maakte voortaan 
ook de levenswandel en de persoonlijke overtuiging van hun geloofsgenoten 
aan strengere maatstaven te onderwerpen.37 Hoe succesvoller de kerkenraad 
werd, des te moeilijker werd het voor individuele gelovigen zich aan dit 
oordeel te onttrekken. Dat kan de bovengenoemde keuze van Dirck Jansz. 
verklaren. 
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Philippus Breuker heeft er mijns inziens terecht op gewezen dat de toe
nemende invloed van de gereformeerde orthodoxie tevens een politiek 
proces was. Het stadhouderlijk hof wist gedurende de eerste helft van de 
zeventiende eeuw zijn invloed steeds verder uit te breiden door de opkomende 
burgerij en de kerkelijke ambtsdragers aan zich te binden. De strikte moraal 
van de Nadere Reformatie fungeerde hier als een voertuig voor politieke 
en maatschappelijke ambities.38 Dat werkte uiteraard ook binnen de lokale 
politiek door. Om invloed te verwerven, diende men zich de sobere beelden
taal van de gereformeerde orthodoxie eigen te maken. De kleurrijke symbo
liek van de zestiende eeuw en de representatieve vormen die uit het 
Aantekeningenboek van Dirck Jansz. spreken, waren daarvoor steeds minder 
geëigend. De verworvenheden van de grote stadscultuur en de erfenis van de 
klassieke beschaving werden daarentegen het exclusieve domein van adel en 
stadspatriciaat, die zich daarmee steeds vaker tegen de halfgeletterde platte-
landselite gingen afzetten. 

Willen we het boekenbezit van Dirck Jansz. en de inhoud van zijn aanteke
ningen op hun waarde schatten, dan zullen we in de eerste plaats een beeld 
moeten krijgen van de immigrantencultuur waar hij deel van uitmaakte. Bij 
nader inzien blijkt namelijk dat die vooral onder invloed van de Renaissance 
en de daarmee samenhangende 'burgerlijke' idealen is ontstaan.39 

Tot welstand vant Belt 

De zelfbewuste houding van de Bildtboeren hing niet alleen samen met hun 
welvaart, maar ook met hun sociale en politieke aspiraties. Waar die in het 
gedrang kwamen, reageerden ze recalcitrant en volhardend. Hun mentale 
wereld was - voor zover we kunnen nagaan - die van beschaving en burgerzin. 
Ze identificeerden zich met de stedelijke burgerij en onderhielden levendige 
contacten met de graankopers, winkeliers en ambachtslieden in de omlig
gende steden. Leeuwarden lag dichtbij: de weekmarkten werden druk 
bezocht, de herbergiers konden rekenen op drukke klandizie en ook het 
landsbestuur had de warme belangstelling van de Bildtboeren. Daarnaast lag 
de havenstad Harlingen met zijn vele overzeese contacten binnen hun bereik. 
Hier brachten verschillende van hen de oude dag door; hier zochten ze hun 
vermaak en vermoedelijk ook de nodige lectuur. Dirck Jansz. vertelt ons 
weinig over zijn contacten met Harlingen. Niettemin doet zijn levendige 
beschrijving van het ijsvermaak tijdens de strenge winter van 1621 vermoe
den dat deze stad hem een venster op de grote wereld bood. 'Men zei dat er 
wel 1300 sleden uit de haven zijn gereden, er stonden elf tenten buitengaats 
waar men naar toe ging om bier en wijn te drinken. Talloze mensen waren 
op de been en er reden veel sleden langs de kustlijn. De mensen reden van 
Stavoren naar Enkhuizen en vandaar naar Amsterdam'.40 
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In Harlingen waren nogal wat immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden 
terechtgekomen, wier levenswijze flink afweek van de plaatselijke gewoonten. 
Dat leidde al in 1567 tot ernstige conflicten binnen de doopsgezinde gemeente, 
die tenslotte in meerdere richtingen uiteenviel. De Friezen ergerden zich aan de 
'scherpsinnige, neuswijse, veelwoordige oft klapachtige ende mede krackelige' 
opmerkingen van de vreemdelingen die hen telkens weer meenden de les te 
moeten lezen. Blijkbaar hadden de Vlamingen kritiek op de degelijke meubels 
en het kraakheldere linnengoed van de Friezen, die in hun ogen te veel geld 
aan voedsel en meubilair uitgaven. De Friezen stelden op hun beurt dat de 
Vlamingen en 'courtoyse Brabanders' overmatig veel aandacht besteedden 
aan hun kleding en al te vaak wijn dronken. Het was zeker niet de enige 
oorzaak voor het conflict dat dwars door de partijen heenliep. Maar het geeft 
wel aan hoezeer de modebewuste leefwijze van de nieuwkomers vooruit liep 
op de vertrouwde gewoonten van de inheemse plattelandsbevolking.41 

Op de Bildtboeren moet de leefwijze van de stedelijke nieuwkomers een 
grote aantrekkingskracht hebben uitgeoefend. Hun voorouders waren 
immers afkomstig uit grofweg dezelfde regio als de immigranten. De bloei 
van het culturele leven in de grote steden van Vlaanderen, Brabant en het 
mondingsgebied van de grote rivieren straalde uit naar het platteland. Daarbij 
kwam een nieuwe golf van immigranten uit Antwerpen, die zich na 1585 
in het Noorden vestigden. Hun komst gaf een belangrijke impuls aan het 
culturele leven in de jonge Republiek. De cultuur van de Renaissance met 
haar optimistische levensgevoel, burgerzin en beschavingsdrang, het streven 
naar alomvattende kennis, de hang naar perfectie, en een esthetische voorkeur 
voor allegorieën en symmetrische vormen was in de loop van de zestiende 
eeuw toonaangevend geworden. De nieuwkomers voegden daar nog het 
hunne aan toe. Voor een boerenelite die wilde meetellen op het regionale vlak 
vormden de 'culturele praktijken' van de Renaissance (zoals Peter Burke het 
noemt), de taal en de symboliek van de klassieke beschaving een belangrijk 
middel om zichzelf te profileren.42 We zien dat bijvoorbeeld aan de vorm van 
de familiewapens en aan rijk versierde grafmonumenten, zoals de grafsteen 
van Jan Claesz. (de vader van Dirck Jansz.) uit 1583. Ook al ontbreken hier 
de prikkelende opmerkingen die we uit andere streken kennen, zoals de 
verwachting van 'een frolike uperstandinge', toch is het onmiskenbaar dat 
dergelijke grafstenen, die zich konden meten met de persoonlijke gedenk 
tekens van adel en patriciaat, bijdroegen aan de sociale status van de nog 
levende erfgenamen.43 Typerend voor dit tijdvak was verder de groeiende 
interesse voor boomgaarden en siertuinen met meidoornhagen en rozen
struiken. De grotere boerderijen zoals die van Dirck Jansz. hadden tevens 
duiventillen en soms ook eendenkooien. Ook schijnen nogal wat Bildtboeren 
pauwen te hebben gehouden, iets wat elders doorgaans aan de adel was voor
behouden. De materiële cultuur van de Bildtkers was - voor zover we weten -
tamelijk luxueus: de boerenhuizen waren groot en goed gemeubileerd, 
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de vloeren bedekt met majolica, de kasten gevuld met stapels linnengoed. 
De boerenfamilies bezaten bovendien het nodige zilverwerk.44 Uit andere 
kuststreken als Oost-Friesland en Sleeswijk-Holstein weten we dat met name 
de Brabantse kledingmode met fijne wollen stoffen en kanten versieringen 
veelvuldig werd nagevolgd. 

De culturele belangstelling van de Bildtboeren blijkt ook uit hun publieke 
manifestaties en uit het gedrag van hun opgroeiende kinderen, die meer nog 
dan hun ouders open stonden voor de optimistische sfeer van die dagen. 
De geschiedschrijving gunt ons slechts zelden een blik in de kleurige platte-
landscultuur van de zestiende eeuw. Over het algemeen fungeert de erfenis 
van het Calvinisme als een zeef die de herinneringen aan het volksvermaak 
van eerdere tijden heeft weggefilterd, omdat dit werd gezien als de ongewenste 
neerslag van een vermeende heidense voorgeschiedenis. Toch mogen we 
aannemen dat populaire festiviteiten als nieuwjaarswensen, vastenavondvie
ring en het houden van schietwedstrijden ook op het Bildt geregeld voor
kwamen. Het betreft hier van oorsprong meest stedelijke gebruiken, ontstaan 
in de veertiende en vijftiende eeuw, die de daaropvolgende periode ook op 
het platteland in de mode kwamen. Het zingen van religieus getinte liederen 
bij de huizen van de plaatselijke elite in ruil voor een 'nyeuwe jaers penninck' 
was al rond 1500 gebruikelijk in Leeuwarden en op het omliggende platteland. 
Rond Driekoningen werden toneelstukjes opgevoerd, waarbij de hoofrol-
spelers zich verkleedden als de drie wijzen en een verlichte ster met zich mee 
voerden. Op Koppermaandag nam men alvast een voorschot op de vasten
avondsviering. En op de Vastenavond zelfwas het net als elders de gewoonte 
om te 'dansen ende speelen', waarbij zwaarddansen en andere voorstellingen 
werden getoond. 

In Holland, Zeeland en Vlaanderen waren het vooral de rederijkers die 
deze gelegenheid aangrepen om hun stukken te spelen, meestal in de vorm 
van een tweespraak of monoloog. Het ligt voor de hand dat de emigranten 
deze tradities meenamen naar het Noorden. In 1566 klaagde het Hof van 
Friesland dat de Vastenavond niet alleen in door stedelingen en 'uytheem-
sche' werden gevierd, maar dat ze inmiddels ook op het platteland voor
kwamen. Het vastenavondlopen meende men te moeten verbieden en ook 
het 'ingedrongene gebruyck' van het nieuwjaarszingen werd in 1583 door het 
provinciebestuur aan banden gelegd. De klachten over de hardnekkigheid 
van deze gebruiken bleven echter terugkeren. In Harlingen werd in 1670 
opnieuw gewaarschuwd voor de 'sweert- of hoepdans', terwijl op het Bildt het 
'nieujaerssingen en swertdansen en drieconingenspeelen' nog in 1683 ter 
sprake kwam. De Koppermaandag was ook voor Dirck Jansz. een vanzelfspre
kend oriëntatiepunt. Zoals bekend, bleef de vastenavondviering hier tot in de 
negentiende eeuw in zwang.45 

Een deel van de gebruiken waarover de gereformeerde predikanten gedurig 
klaagden, is te begrijpen als een uiting van de opbloeiende jeugdcultuur. Bij 
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de toenemende welvaart, de snelle bevolkingsgroei en de komst van nieuwe 
modes lag het voor de hand dat ook het jeugdvermaak een snelle ontwikkeling 
doormaakte.46 Gedeputeerde Staten van Friesland probeerden al in 1584 het 
'luytlastge spelen van kaetsen, trommelen ende dansen' op zondagen tegen te 
gaan. In Leeuwarden werd geklaagd over het plaatsen van meitakken. Opval
lender nog is de opkomst van de zogenaamde avondspelen, waarbij de aan
wezigen liederen zongen en reidansen vormden onder opgehangen kransen. 
Dit gebruik, dat doet denken aan de 'labbayen' in Brabant en de 'umswieren' in 
Holstein, schijnt vooral in de Friese bouwstreek gebruikelijk te zijn geweest. 
Als we de klachten van de predikanten mogen geloven, werd de dorpsjeugd 
soms door klokgelui bijeen geroepen. Na 1613 horen we er weinig meer van.47 

Klaarblijkelijk kregen de contacten tussen de seksen voortaan een minder 
opzichtige vorm. Er ontstond - in elk geval bij jongeren uit de betere milieus -
een beschaafdere vorm van vermaak, die ook bij hun ouders beter in de smaak 
viel. Of Dirck Jansz. aan dergelijke avondspelen deelnam, is dan ook de vraag. 
Hij schrijft er in elk geval niet over. Eerder lijkt hij - gezien zijn literaire voor
keur - een voorstander te zijn geweest van een 'petrarkistische' houding, waar
in zelfbeheersing en afstandelijke verheerlijking van de liefdespartner centraal 
stonden. Binnen het milieu waarin hij verkeerde, was dat een min of meer 
vanzelfsprekende voorwaarde om het familiekapitaal niet lichtzinnig in de 
waagschaal te stellen.48 Wel hield hij zich vermoedelijk bezig met het bal-
uitslaan, een volkssport die vooral op Sint Pietersdag werd bedreven. Toen zijn 
zoontje een jaar oud werd, noteerde hij de wens dat het jongetje later het 'bal-
slaen' goed zou leren beheersen. Ook dit was overigens een vorm van collectief 
vermaak die de gereformeerde predikanten een doorn in het oog was.49 

Opvallend genoeg schrijft Dirck Jansz. niets over de vele weddenschappen 
die op het Bildt (en ook elders) in zwang waren. Het overtrokken zelfbewust
zijn van zijn tijdgenoten leidde geregeld tot gewaagde stukjes, waarbij grote 
sommen geld op het spel werden gezet. Bekend is het verhaal van de Bildt-
boer Jan Cornelis Femmesz., die tot ergernis van de autoriteiten eenjaar lang 
op het Kamperzand bij Terschelling bivakkeerde. Zijn onderneming gold als 
een proeve van menselijke vernuft en uithoudingsvermogen. In de wijde 
omgeving volgde men zijn verrichtingen; schepen vol nieuwsgierigen vereer
den zijn geïmproviseerde paalwoning met een bezoek en ook anderen gingen 
weddenschappen aan of hij de winter heelhuids zou doorkomen of niet. 
De woning was gebouwd naar model van een hooiberg: bij hoogwater kon 
de vloer met een vijzel omhoog worden gebracht. Uiteindelijk durfden de 
Gedeputeerden een verbod niet aan, omdat 'de sake bij velen gerecomman-
deert wierde'. Ongestraft kon Jan Cornelis daarmee de kerkelijke moraal trot
seren. Maar de repercussies lieten niet lang op zich wachten. Boze geesten die 
in de Noordzee huisden, begonnen hem te plagen en toen het onstuimige 
winterweer de beschaafde wereld bijna een maand lang aan zijn oog onttrok, 
dreigde hij alle hoop te verliezen. Uiteindelijk wist hij alle beproevingen te 
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Titelblad van Tboec vanderAuonturen 
(Antwerpen 1598). Nederlandse bewerking 
van een Italiaans waarzeggersboek door 
Lorenzo Spirito Gualteri uit 1482 TotAntvvcipen, «F J « l MflS¾tlt' i i ?*• 

doorstaan, maar hij vertelde later aan zijn kleinkinderen dat hij iets dergelijks 
nooit weer hoopte mee te maken. Het verhaal van Jan Cornelis Femmesz. 
is een schoolvoorbeeld van een renaissance-motief dat door latere ontwikke
lingen is ingehaald. Het afsluiten van weddenschappen was nauwelijks om
streden, zolang het streven naar de toenemende perfectie van de mens - al 
dan niet naar Gods evenbeeld - hoog in het vaandel stond. Maar zodra de 
kerkelijke opvatting dat het kwaad in de mens zelf huisde zich doorzette, 
werd het ongepast het lot nog langer uit te dagen. Jan Cornelis verloor zijn 
innerlijke zelfbeheersing en zag zich uiteindelijk gedwongen toe te geven dat 
menselijk vernuft het universele kwaad niet kon weerstaan.50 

Andere culturele uitingen hadden meer te maken met het sociale en poli
tieke bestel waar de Bildtboeren deel van uitmaakten. Ze waren vertrouwd 
met de taal van het patriottisme en de bijbehorende symboliek die in de 
Renaissance wijdverbreid raakten. Ze voelden zich deel uitmaken van de 
'gemeente'; hun vertegenwoordigers beraadslaagden geregeld 'tot welstand 
vant belt'. Wanneer Dirck Jansz. in 1626 een voorstel voor de landdag formu
leert, noteert hij achteraf dat hij 'wat op pompijr brocht tot dienste fan 't lant'. 
Eensgezindheid is in dit verband een groot goed. Dirck hekelde dan ook de 
pogingen van de grietman de gemeente 'tvedrachtijch' te maken. Drie inwo
ners van St. Jacobiparochie dreigden zich af te scheiden en hun eigen wetten 
te stellen: dat was volgens hem op het Bildt nog niet eerder gebeurd.51 
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We weten vrijwel niets over dorpsvergaderingen of schutterijen, feestelijke 
maaltijden of andere collectieve rituelen op het Bildt. Er zijn niet meer dan 
spaarzame vermeldingen van de wapenschouwingen en van persoonlijk 
wapenbezit. Dirck Jansz. vertelt terloops hoe de inwoners van St. Jacobi-
parochie en St. Annaparochie op een voorjaarsavond in het jaar 1600 'met 
eender trom [...] up quamen' om rondzwervende vrijbuiters af te schrikken. 
Het was voor het eerst, dat hijzelf en zijn dorpsgenoten met groot genoegen 
opmarcheerden (eerder gebeurde dat blijkbaar met tegenzin). Want juist op 
die dag - vermoedelijk de traditionele feestdag waarop het voorjaarswerk 
aanving (Maria Boodschap) - waren de boeren begonnen de nieuwe bedijkte 
kwelders voor de eerste keer te ploegen.52 

De Friese predikanten ijverden herhaaldelijk tegen het papegaaischieten 
door de schutterijen; het Bildt werd hierbij niet uitdrukkelijk genoemd. Niet
temin blijkt uit de kostbare zilveren globebeker die een tiental Bildtpachters 
in 1607 aan de stad Franeker cadeau gaf, dat zij zich uitdrukkelijk als groep 
profileerden. Rituelen als het elkaar toedrinken en het houden van toespra
ken speelden bij dergelijke gebeurtenissen een grote rol. Bij de verkiezingen 
van publieke ambtsdragers en de controle van de rekeningen hield men het 
zelden droog.53 Ook bij de benoeming van twee volmachten naar de landdag 
in 1626 werd overvloedig wijn getapt. Hier was het echter grietman Edzard 
van Burmania die de boeren thuis uitnodigde, omdat hij na zijn verkiezing 
nog iets goed te maken had. Grietenijsecretaris Dr. Gerrit van Loo vierde zijn 
bruiloft een jaar later 'met sulcken kosten ende pracht oftet een prens ofte 
grave hadde gewest'. Blijkbaar was het voor deze ambtsdragers niet eenvou
dig hun sociale overwicht tegenover de rijke Bildtboeren te bewaren, zonder 
overvloedige uitgaven te doen. Kort daarna raakten ze weer gebrouilleerd met 
de boerenelite, die het hun kwalijk nam dat zij geen partij kozen in de aan
houdende conflicten met het provinciebestuur. Toen men drie jaar later zonder 
hun aanwezigheid over belastingzaken vergaderde, noteerde Dirck Jansz. 
opgelucht dat het bij uitzondering 'sonder costen, ja, sonder een kan bier' 
was verlopen.54 

De hardnekkigheid waarmee de plaatselijke bevolking zich tegen het 
opleggen van de zondagsrust verzette, past in dit patroon van lokaal patriot
tisme. Dirck Jansz. vond het weliswaar onredelijk en 'niet bequaem' dat de 
Bildtboeren in 1626 eisten dat zij 's zondags even zo goed zouden mogen 
ploegen, zaaien en oogsten als op andere dagen.55 Maar minstens zo belangrijk 
waren de zondagse jaarmarkten en kermissen, waarover hij geregeld schreef. 
Zo berichtte hij dat in 1607 voor het eerst een jaarmarkt in Oude Bildtzijl werd 
gehouden, waar tot verwondering van velen 'ontallijeck veel voelck' op afkwam, 
terwijl het toch midden in de oogsttijd was. In de negentiende eeuw werd 
deze markt - de zogenaamde Sloffermet- op Palmpasen gehouden. We kunnen 
er rustig van uitgaan, dat het schijfschieten, katknuppelen en ganzentrekken 
dat toen driftig werd beoefend, al in de zeventiende eeuw gebruikelijk was. 
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Pogingen om het feestgedruis naar een doordeweekse dag te verschuiven, liepen 
telkens op niets uit. Het is eigenlijk geen jaarmarkt, stelde grietman Du Tour 
in 1778 met een understatement vast, maar 'een van oudsher bestaande feest
dag in het mooiste jaargetijde, waarop vrienden elkaar opzoeken en zich in de 
natuur verlustigen'.56 

Bij al deze gebruiken, en de hardnekkigheid waarmee men daaraan vast
hield, ging het in feite om rituelen die de autonomie van de eigen gemeen
schap benadrukten.57 Het afwijkende dialect, de gezamenlijke feesten, het 
kermisbezoek en de rondgang langs de deuren onderstreepten het verschil 
tussen de plaatselijke bevolking en de buitenstaanders, die hier vaak moei
zaam aan de kost probeerden te komen. Ze schiepen een band tussen de 
leden van de eigen gemeenschap en versterkten de solidariteit ten opzichte 
van buitenstaanders. Ze legden bovendien een drempel voor huwelijkskandi
daten uit andere dorpen, wier kansen bij voorbaat lager werden ingeschat. 
Daarentegen verschafte het eigen dialect, dat nauw aansloot bij het beschaafde 
Stadsfries en het Hollands, aan de Bildtbewoners het nodige prestige dat zij 
weer tegen anderen konden uitspelen. 'De bewooners van deezen vetten 
hoek lands [...] vallen nog hedendaags, zo door hunnen tongval en kleedinge, 
van de overige Friezen, bij hen Oudlanders genoemd, ligtelijk te onderscheiden, 
gelijkze daarmede ook zelden, door huwelijken, zich vermaagschappen', 
schreven de auteurs van de Tegenwoordige Staaîvn 1788. De patriotse predikant 
Hebelius Potter noemde de rijke Bildtboeren 'misschien de lastigste en onver-
draaglijkste schepsels op Gods aardbodem'. Ze deelden die eigenschap met 
de Oldambtsters, die net als zij 'trotsch, onbeschaafd, en onbescheiden' waren.58 

Natuurlijk maakte ook dit identiteitbesef deel uit van het dalende cultuur
goed, dat andere sociale klassen overnamen. Boerenknechten en landarbeiders 
trokken zich op aan de beschaafde levenswijze en de eigenwijze praat van 
hun broodheren, die zich op hun beurt weer naar de normen van de grote 
stad richtten. Een betrekking als boerenknecht op het Bildt gaf niet alleen 
status, maar ook de mogelijkheid aan het onstuimige sociale leven van de 
kuststreek deel te nemen. Populaire gidsjes als de Bü-Landts Almanach die 
vanaf de jaren veertig van de zeventiende eeuw voor minder dan een stuiver 
te koop waren, verschaften een overzicht van het potentiële vertier dat in de 
directe omgeving werd aangeboden.59 

Al met al kunnen we concluderen dat de renaissancecultuur in Friesland 
vermoedelijk een belangrijke rol heeft gespeeld, niet alleen in de steden maar 
ook op het platteland. Omdat de Bildtboeren zich sterk identificeerden met 
de stedelijke burgerij stonden zij er meer dan anderen voor open. 

Noeijt int druck der bijbelen geweest 

Met wat we nu weten, komt het persoonlijke levensverhaal van Dirck Jansz. 
in een ander licht te staan. Het wordt duidelijk dat we hem niet mogen vergelijken 
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met de half ontwikkelde plattelanders uit de kluchten van Bredero of de luid
ruchtige dorpsjeugd uit kerkelijke notulenboeken. Dergelijke stereotypen 
waren in de eerste plaats een product van literaire overdrijving en morele 
zendingsdrang. Dirck Jansz. behoorde eerder tot de plaatselijke elite, voor wie 
opzichtig vermaak als onbetamelijk gold. Hij groeide op met humanistische 
idealen als zelfbeheersing en het cultiveren van de christelijke deugden. 
Hij is gevormd door het onderwijs van een geleerde schoolmeester, zijn 
wereldbeeld kreeg gestalte door de boeken die zijn stiefvader Claes Heeresz. 
hem te lezen gaf. Bijbelse vertellingen, heimweevolle gezangen en lange kerk
diensten (dan wel bijeenkomsten in het Vermaanhuis) moeten hem een diep 
besef hebben gegeven van de vergankelijkheid van het leven. Tegelijkertijd zal 
hij de vrolijkheid hebben geproefd van de jeugdcultuur, die een weerslag 
vormde van het optimisme dat de jonge Republiek doortrok. 

Al deze ervaringen vonden hun weerslag in het Aantekeningenboek. In het 
huis van Dircks stiefvader waren - als we afgaan op Dircks eigen boekenlijst -
behalve de bijbel waarschijnlijk heel wat boeken voorhanden. Het lezen daarvan 
moet hem hebben gestimuleerd ook zijn eigen belevenissen op papier te zetten. 
Zelf bezat hij later exemplaren van een Cronijke van Hollant, Zeelant ende 
Vrieslant (Aurelius' Divisiekroniek dan wel een populair uittreksel daaruit), 
de Groningse Corte cronike (wellicht een Kampense druk uit 1563) en een 
onbekend rijmkroniekje. Mogelijk ging het bij dit laatste om de Chronycke 
van Leeuwenhorn van de rederijker Dirck Adriaensz. Valcooch. Diens Regel 
der Duytsche schoolmeesters was in Friesland welbekend.60 De fabelachtige 
Destructie van Jerusalem zullen we eveneens bij de historiewerken moeten 
rekenen. Uit Dircks familiebezit stamde blijkbaar de Tafeltucht oftewel het 
Tafelboecxken: een boekje met tafelmanieren, dat omstreeks 1560 in Kampen 
werd gedrukt. Het was vermoedelijk niet het enige boekje uit deze contreien 
dat hij in handen kreeg. De dialectvormen die hij nu en dan gebruikt {awerst 
'maar', Jw 'u'), wekken de suggestie dat hij ook met het Nederduits vertrouwd 
was. Minstens zo belangrijk voor hem waren echter de prozaromans, de vele 
'schone historiën' die in die tijd gangbaar waren in het onderwijs.61 Ze boeiden 
hem in elk geval zodanig, dat hij ze later ging verzamelen. 

De Duitse mediadeskundige Michael Giesecke heeft erop gewezen dat de 
komst van de boekdrukkunst de houding ten opzichte van kennis grondig 
veranderde.62 Was het de middeleeuwer vooral te doen om het conserveren en 
reproduceren van de bestaande kennis, door de opkomst van de boekdruk
kunst en de totstandkoming van een markt voor gedrukte boeken ontstond 
een honger naar nieuwe informatie. Het publiek was alleen geneigd boeken te 
kopen die iets nieuws toevoegden aan hun wereldbeeld. Uitgevers gingen op 
zoek naar dergelijke informatie en auteurs ontdekten dat het lonend was die 
informatie aan te leveren. De zestiende eeuw zag een gestaag uitdijende 
boekproductie, die steeds meer aspecten van de werkelijkheid omvatte. Niet 
ieder manuscript bereikte uiteindelijk het stadium dat het gedrukt werd. 
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De boekenmarkt was vooral een stedelijk fenomeen dat het platteland nog 
grotendeels ongemoeid liet. Waar de vraag ontbrak, bleef de beperkte lezers
kring afhankelijk van handgeschreven kopieën. Maar het zelfbeeld van de 
auteurs werd steeds meer bepaald door de gedachte dat het zinnig was kennis 
te codificeren die nog niet eerder in druk was verschenen. 

Dit laatste is precies wat Dirck Jansz. voor ogen stond. Hij gaf zijn hand
geschreven kroniek het uiterlijk van een boek, waardoor het ogenschijnlijke 
belang ervan toenam. Gedrukte kennis heeft een zekere status, omdat het 
drukwerk per definitie in het bezit van velen is. In een manuscript kan 
iemand gemakkelijk veranderingen hebben aangebracht, zodat de authenti
citeit van de tekst in het ongewisse blijft. Maar met een boek is dat anders: 
niemand zal immers durven beweren dat een afzonderlijk boek afwijkt van de 
overige exemplaren. De keuze voor de uiterlijke vorm van drukwerk geeft de 
tekst een publiek karakter. Het zijn geen persoonlijke ontboezemingen, maar 
notities die bedoeld zijn om door anderen - in de eerste plaats de naaste familie -
gelezen te worden. 

Dirck is omstreeks 22 jaar als hij in schoonschrift op de voorpagina van 
zijn notitieboek een titel neerzet: 'Een schone historie: Inhoudende vele 
schone leerenghen die noeijt int druck der bijbelen hebben geweest'. Daar
onder noteert hij de datum: 21 januari 1600. Op die dag maakt hij een begin 
met het kalligraferen of 'conterfeijten'. Het boek heeft hij weliswaar al eerder 
in gebruik genomen; halverwege staan enkele notities over het weer en de oogst 
van de voorafgaande jaren. De titelpagina maakt het boek echter compleet. 
Die titel heeft hij overigens niet zelf verzonnen, maar deels ontleend aan een 
opvoedkundig werkje: Die historie van den ouden Tobias ende van sijnen sone. 
De ondertitel van dit populaire schoolboekje, waarvan de eerste druk in 
Antwerpen 1547 verscheen, beschrijft 'hoe een vader sijnen sone onderwisen 
sal, ende hoe een Godtvresende kint sijnen vader onderdanich sijn sal'. 

Het apocriefe verhaal van de oude Tobit, die door de aartsengel Rafaël van 
zijn blindheid wordt genezen en de jonge Tobias, die door de vermomde engel 
op zijn levensweg wordt vergezeld, is een populair motief in de Renaissance. 
Vader en zoon herkennen de waarheid pas als God hun de ogen opent, maar 
beide worden tevens door Gods hand geleid. Het motief spreekt Dirck sterk aan, 
getuige een versje dat we op drie plekken in zijn aantekeningen terug vinden: 

O Heere, geeft mij altijt Jw heijlijgen Engeel mede 
Als ghij den jongen Tobijas deede.63 

De uitdrukking 'noeijt int druck der bijbelen geweest' lijkt het authentieke 
karakter van zijn letteroefeningen te onderstrepen. De opmerking 'van nieus 
ower sien ende verbetert' geeft aan zijn boek tegelijkertijd een publiek cachet. 
Beide zinsneden neemt hij vermoedelijk over uit andere boeken die hij in zijn 
bezit heeft. 
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Maar onze kersverse auteur is met deze titelbeschrijving nog niet tevreden. In 
een tweede onderschrift citeert hij het bekende schoolboek van Lowys 
Porquin (1510-1573), een Italiaanse bankier uit Bergen op Zoom, wiens gees
telijke testament als een klassiek voorbeeld van de opvoedingsidealen uit 
de Renaissance kan gelden. Den uutersten wille wordt in de ondertitel aan
geprezen als 'seer bequaem ende dienstelijck voor alle christen huysvaders, 
om hun kinderen door tselve te onderwijsen inde vreese des Heeren, om daer 
door te moghen comen (met Gods hulpe) tot een deuchdelijck leven ende 
salich sterven'. Het is een eenvoudig schoolboekje vol rederijkersverzen, dat 
de smaak van de tijd treffend weergeeft. Blijkbaar genoot het een zekere faam: 
de Friese boekverkopers hadden tientallen exemplaren in voorraad. Voor 
slechts anderhalve stuiver kon men het geschrift al aanschaffen.64 We mogen 
ervan uitgaan dat Dirck het niet alleen in de hand heeft gehad, maar er tevens 
ijverig in heeft zitten lezen. Het zou echter nog meer dan twintig jaar duren, 
voor hij deze beginselen bij zijn eigen kinderen kon toepassen. 

Verderop in het Aantekeningenboek ontstaat dan een mengelmoes van 
wijze levenslessen, vrome verzuchtingen en vrolijke verhaaltjes, veelal op 
rijm. Dat alles onder het motto: 'noch veel meer goede leeringhen ende niwe 
cluechten uit veel verscheijden boeckens vergadert'. We vinden hier stukjes 
uit volksboeken als Koning Alexander, anekdotes uit Sebastian Francks Weltbuch 
(1534) en Bernhard von Breydenbachs Jeruzalemreis (1486), maar ook verhalen 
die minder gemakkelijk thuis zijn te brengen, zoals over de rijke boerenzoon uit 
Wittenberg, de arme edelman uit Keulen en de onkuise koopmansdochter uit 
Campanië. Verschillende stukjes lijken te zijn ontleend aan rederijkerswerk 
zoals de anekdotes over Leonidas van Sparta, Alphons van Napels en Dinarkes 
Fijdo, 'een seer gijrijch mensche'. Een belangrijke bron hiervoor was de editie 
van het Clucht Boeck die hij bezat, een zestiende-eeuwse verzameling van 
korte prozaverhaaltjes en raadsels, waarvan meerdere drukken verschenen. 
Zes anekdotes heeft hij uit dit boek overgenomen. Daarnaast bezat hij een 
exemplaar van T'groote Raedtsel-Boeck van de geleerde schoolmeester Jacob 
van der Mersch uit Hoorn, dat eveneens diende 'tot oeffeninghe vande eerbare 
ende leersame jeucht'. Een grappig boekje dat vooral diende tot vermaak van 
zijn leeftijdsgenoten was Tboeck van der Avonturen ende van tijdcortinge van de 
Italiaan Lorenzo Spirito, 'een soort komische horoskoop voor doe-het-zelvers' 
aan de hand waarvan men elkaar de toekomst konden voorspellen.65 Achterin 
het Aantekeningenboek volgen notities over het weer en de natuur, recepten, 
rekenopgaven en allerhande actualiteiten. 

Dat Dirck zich niet tot een van de strengere richtingen van het protestan
tisme aangetrokken voelde, blijkt wel doordat hij ook een mondeling over
geleverde heiligenkalender op papier zette: een zogenaamde 'cisiojanus' met 
korte rijmpjes die moeten helpen het ritme van de seizoenen te relateren aan 
de dagen van het jaar.66 Hij schreef hier vermoedelijk iets op wat naar zijn 
eigen beleving nooit 'int druck der bijbelen' is geweest. Daarnaast bezit hij 
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Titelblad vanjacob van derMersch, T'groote Raedtsel-
Boeck (Amsterdam 1595), een populair geschrift met 
raadsels, dat in de zeventiende eeuw in het onderwijs 
werd gebruikt 

X'groote 
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'een bede boeck inhwdende alle daegen inde weeke': mogelijk gaat het om 
een oud exemplaar van het Ghulden Ghebede-boecxken dan wel om een boekje 
van Erasmus (Een uutlegginghe des Pater Nosters). In Leeuwarden waren toen 
roomse gebedenboeken nog volop te koop. 

Geregeld klinkt de erfenis van het katholicisme tussen de regels door. 
Hij bidt voor het zielenheil van de overleden en dankt na zijn genezing van 
een ongelukkige val God 'ende alle goede behelpers'. Hij rekent de tijd nog 
geregeld aan de hand van merkeldagen als Allerheiligen, Driekoningen, Vasten
avond, Maria Lichtmis, Sint Jacob, Sint Lucia, Sint Antonius en de onthoof
ding van Sint Jan.67 Dirck beheerst echter geen Latijn; de taal van de katholieke 
mis is voor hem eerder een soort geheimtaal. Op het schutblad van zijn Aan-
tekeningenboek noteert hij spreuken als 'Jhesus nasarenus rex Judeorum' 
en 'Jasper melthior balthasar'. Dat laatste is een staaltje van middeleeuws 
volksgeloof: het kruisopschrift INRI en de initialen van de drie koningen C † 
M † B dienden vanouds om het kwaad af te weren. Beide werden gebruikt 
voor amuletten; de namen van de drie koningen golden als een beproefd 
middel tegen epilepsie. Vermoedelijk heeft Dirck deze spreuken pas nader
hand genoteerd; zijn toekomstige echtgenote leed namelijk aan toevallen. 
Ook de spreuk 'nama karic ategram, matum ioet' is mogelijk ontleend aan de 
fantasietaai van een of andere bezweringsformule.68 Tijdgenoten gebruikten 
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dergelijke formules dikwijls bij het uitbannen van ziekten of het maken van 
afweerbriefjes daartegen. Met name malariakoortsen werden toegeschreven 
aan boze geesten die vanaf zee waren komen aandrijven. Ook een van Dircks 
eigen kinderen is daaraan gestorven. Elders geeft hij een recept tegen de 
koorts, waarvan hij de werking echter uitdrukkelijk in Gods hand legt.69 

Een behoorlijk deel van zijn aantekeningen betreffen 'vaerskens' van allerlei 
kaliber. Dikwijls weerspiegelen ze het opvoedkundige gedachtegoed dat ook uit 
de titelkeuze naar voren komt. Een ander deel van deze verzen is religieus getint, 
nog weer andere lijken eerder een persoonlijke achtergrond te hebben, zoals 
onbeantwoorde liefde, een ode aan de vriendschap en een uitroep van bittere 
teleurstelling: 'lek ben verraeden ende haddes niet verdient; die mij verrijedt, 
dat was mijn vrijendt' (1604). Vriendschapsbanden speelden een grote rol in de 
Renaissance, vooral waar men contacten onderhield met gelijkgestemden die 
men niet dagelijks ontmoette.70 Het is niet duidelijk of hij deze gedichten alleen 
maar heeft overgeschreven, ze uit de mond van anderen en uit eigen herinne
ringen heeft genoteerd, dan wel of hij er ook zelf enkele heeft gecomponeerd. 
Dat laatste is niet uit te sluiten, gezien de doorwerking van het dialect in de rijm
vormen. We moeten bovendien in aanmerking nemen dat ook het rederijkers
werk grotendeels mondeling werd doorgegeven. Het gebruik van eigentijdse 
vormen als de plantenmetafoor en de allegorie wijst op een zekere vertrouwd
heid met dit genre.71 Een hoogdravend liefdesgedicht ('ghij sijt swaert en ick ben 
bruuen') lijkt daarentegen direct uit een bekend epos te zijn overgenomen; 
misschien is het een bewerking van Floris ende Blancefloer. Dirck bezit later in 
elk geval een exemplaar van het Amoureus liedt-boeck, een bundel met liederen 
voor bruiloften en partijen die in deze jaren ongekend populair is. Ook van 
het Geuzenliedboek heeft hij een exemplaar. Het is vermoedelijk in deze 
periode dat hij de basis legt voor zijn collectie prozaromans en volksliedjes.72 

Het meest opvallende in dit eerste notitieboek is echter de aanklacht 
tegen de macht van het geld, waarmee Dirck de tekst opent. Dit sociaal-kritische 
gedicht legt hij in de mond van een zekere Frijhardt. De rijkdom wordt hier 
zinnebeeldig beschreven als een machtige dorpsgenoot, die doet alsof hij niet 
thuis is wanneer men hem iets goeds wil toewensen: 

Coempt conste voor een huijs ghegaen, 
men spreekt die weert is uutghaen. 
Coempt wijsheijt oock ghegaen daer voor, 
so vint sij ghesloten die duer. [...] 
Coempt awerst den pennijck her aen gheloopen, 
zijn poorten ende dueren staen altijt open. 

Het is een typisch staaltje van rederijkerspoëzie, waarin de auteur zichzelf 
voordoet als een nieuwjaarszanger die een boodschap van wijsheid en waar
heid komt brengen. Het is niet uitgesloten dat Dirck ook zelf met dergelijke 
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wensen langs de deuren van vooraanstaande dorpsgenoten is gegaan. Het 
boek bevat bovendien een korte nieuwjaarswens uit 1603, waarin een ieder 
'lijefde en trou' wordt gewenst en tevens de hoop wordt uitgesproken dat het 
publieke bestel zich door 'eendracht, peijs en vrede' zal kenmerken.73 

Als hij daarna een nieuw notitieboek heeft aangeschaft omdat het oude 
bijna vol is, opent hij opnieuw met een lang nieuwjaarsgedicht voor het jaar 
1604, waarin God onder andere gevraagd wordt afgunst en 'discours' uit te 
bannen. O, Heer, wees niet boos op ons, schrijft hij, want we willen niets 
anders dan lang leven en zalig sterven. De toehoorders worden gemaand Gods 
geboden te volgen, iedere zonde te mijden en eventuele schande te ontgaan.74 

Dit tweede notitieboek, waaraan Dirck in de herfst van 1603 begint te 
schrijven, is aanmerkelijk dikker dan het eerste. De auteur is inmiddels 25 jaar 
oud en heeft zijn interesse voor het neerschrijven van versjes grotendeels 
verloren. Mogelijk is hij ontmoedigd door zijn tekort aan literaire vaardigheid 
of beledigd door kritiek die hij van zijn vrienden heeft gekregen. De religieuze 
toonzetting die in het eerste deel al rijkelijk aanwezig is, krijgt nu geheel de 
overhand. Toch schaft hij nog in 1609 een bundel Nieujaar liedekens van de 
Amsterdamse rederijkerskamer 'De Eglentier' aan. Ergens heeft hij bovendien 
een exemplaar van Spieghels Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunstu.it 
1584 op de kop kunnen tikken. Het is het kostbaarste boek dat hij bezit: 'seer 
fraaij', zo oordeelt hij zelf. Omstreeks deze tijd koopt hij nog meer prozaro
mans, een exemplaar van Brandts Narrenschip en een handjevol pamfletten. 
Daarnaast brengt hij veertien 'cleijnne storien' naar de boekbinder om ze in 
één band te kunnen bewaren.75 

De suggestie, dat hij bezig is een boek te schrijven, laat hij nu grotendeels 
los. Wel maakt hij in 1605 twee registers en laat hij beide notitieboeken geza
menlijk inbinden met een omslag van perkament. De nieuwe katernen krijgen 
een plaats vóór het eerste notitieboek, waarvan hij de laatste bladzijden in 
1607 opvult. Op de binnenzijde van de boekband noteert hij - deels in half
begrepen Latijn - een spottend bedoelde waarschuwing niet al het geschre
vene te geloven. De instructies voor de boekbinder ('na foren' en 'na afteren') 
zijn niet erg realistisch: Dirck moet er genoegen mee nemen dat de registers 
in het midden blijven zitten.76 De waarde van het boek zit hem vooral in de 
kosten van het papier en het inbinden, zodat hij extra zuinig meent te moeten 
omspringen met de ruimte. Daardoor worden de nieuwe aantekeningen dikwijls 
een rommeltje. Het bijhouden van het register wordt bittere noodzaak. 

Het is het dagboek van een overijverige jongeman die nog steeds alles 
noteert wat hem voor ogen komt. De toon is soms frivool, dan weer ingetogen 
of zelfs stoïcijns. Bijzondere aantekeningen zoals het onbeholpen 'conter-
feitsel' van een boerenhuis en de sierlijke tekening van een doolhof plaatst hij 
halverwege het boek. Hier vinden we ook het 'regijster der boecken ende storien' 
die hij bezit. De open plekken worden weer opgevuld met recepten, snedige 
gezegden, notities over de graanvoorraad en een familiekroniek. 

letterkunstu.it
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Titelblad waarmee Dirck Jansz. op 21 januari 
1601 zijn 'Aantekeningenboek' begint. De tekst 
is ontleend aan Die historie van den ouden 
Tobias ende van sijnen sone en aan Den 
uutersten wille van Lowys Porquin (Tresoar) 

Opvallend is zijn belangstelling voor de fruitteelt: zoals de mens moet worden 
opgevoed, zo dienen ook de boompjes te worden grootgebracht. Met liefde 
beschrijft hij het enten en opkweken van fruitbomen. Zo houdt hij zich bezig 
met het planten van appels, peren, kersen, pruimen, mispels en walnoten. 
Hij noemt kruisbessen en bottelrozen, suikerperen en grauwe begijnen, een 
perensoort die zijn voorouders waarschijnlijk van de Zuid-Hollandse eilan
den hadden meegenomen. Rondom de boomgaard worden essen geplant. Op 
de eerste meidag van 1605 bezichtigt hij 'tot sloeckx anden dijck' een bijzon
dere kruidentuin met symmetrische paden in de vorm van een doolhof, die 
hij vervolgens zorgvuldig natekent. Waar dit doolhof te vinden is, weten we 
niet. Het is in elk geval een vroeg voorbeeld van een soort publieksvermaak, 
dat in de zeventiende eeuw aan populariteit zou winnen.77 

Dirck Jansz. is een gecultiveerd mens, dat is wel zeker. Ook de lezers van 
zijn boek dienen deze indruk te krijgen. Maar hij is zeker geen man van de 
grote wereld. Zijn directe horizon is die van zijn familie voor wie hij zijn notities 
in de eerste plaats heeft gemaakt. Ook in dit opzicht lijkt hij het voorbeeld van 
Porquin te volgen. De jaarmarkten en kermissen die hij bezoekt, stellen maar 
weinig voor. Een lilliputter die hij in Berlikum ziet, is voor hem al een klein 
wereldwonder. Als hij in 1606 de markt van St. Jacobiparochie bezoekt, doet 
hij dat in het gezelschap van zijn stiefvader, broertje en vier zusjes (de jongste 
is dan hoogstens een jaar of zes). Deze tocht loopt trouwens niet goed af: ze 
worden opgehaald met een boerenwagen, maar in het donker slaan de paarden 
op hol. De wagen glijdt van de dijk en Dircks arm raakt uit de kom. 
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Het ongeluk heeft ingrijpende gevolgen voor de dan 27-jarige jongeman. 
Hij moet namelijk hulp zoeken bij een specialist die ervaring heeft met dit soort 
zaken: de beul. Noodgedwongen logeert hij een maand lang in een herberg 
te Leeuwarden. Daardoor krijgt hij ruimschoots de gelegenheid de stad te 
verkennen. Daar raakt hij vermoedelijk bevriend met Pijter Jansz. uit Hallum, 
die sinds een jaar of acht kamerbode van de Staten van Friesland is. Misschien 
hebben beide mannen hun liefde voor het geschreven en gesproken woord 
gedeeld. Pijter had voor zijn werk in elk geval veel met het drukkersbedrijf te 
maken. Diens collega Pijeter Hendrixz. was de bode van het gerecht en bezat 
zelfs een eigen drukpers met drukkersgereedschap. De vriendschap duurt 
echter maar kort: Pijter Jansz. komt eind november 1606 te overlijden.78 Het ligt 
voor de hand dat Dircks boekenverzameling door zijn verblijf in Leeuwarden 
flink is gegroeid. Bij de meeste boeken en pamfletten ging het bovendien om 
luttele stuivers. Dat was een bedrag dat in het niet viel bij de dertig guldens 
die hij de beul voor zijn diensten verschuldigd was. 

Slechts één keer bezoekt Dirck Jansz. een andere provincie. Dat is in oktober 
1607, als Lenaert Tiessens uit St. Jacobiparochie een week lang met hem op 
pad gaat. De beide jongemannen bezoeken Kampen, Zwolle, Hattem en 
Deventer. De redenen voor het bezoek kennen we niet; misschien ging het 
om een plezierreisje ter gelegenheid van Dircks aanstaande huwelijk. Wellicht 
heeft hij ook enkele boeken of almanakjes gekocht. De Deventer Almanak 
wordt omstreeks deze tijd in grote oplagen naar de buurprovincies verzon
den. In zijn Aantekeningenboek citeert hij kennelijk uit een almanakje voor 
het jaar 1607. We kunnen verder slechts gissen naar de inhoud van hun 
gesprekken. Leenaert was één van de Bildtpachters die enkele jaren daarvoor 
in de Leeuwarder gevangenis was opgesloten, omdat hij de huurverhoging 
niet wilde betalen. De dorpspolitiek zal dus zeker ter sprake zijn gekomen.79 

Dirck woont dan nog steeds met zijn drie halfzusjes en drie halfbroers in 
het huis van hun ouders 'al te saemen bij malcander'. Zijn oudste zus is kort 
daarvoor getrouwd. Hij wijdt omstreeks juni 1607 een aparte toespraak aan 
dit huiselijke geluk. Daaruit blijkt dat hij zich heeft geoefend in het spreken 
in het openbaar. Hij begint met 'Eersame seer bemende Goede vrienden' en 
eindigt met een gebed waarin hij voor allen een gezond leven en zalig sterven 
vraagt. Dat hij dit op papier zet, is vermoedelijk geen onhandigheid, maar een 
poging het bijzondere van dit moment voor zichzelf en zijn nageslacht vast te 
leggen.80 

Dircks huwelijk met de 17-jarige Sw (Siuwe) Andersdr. op 1 maart 1608 
lijkt een belangrijke periode in zijn leven af te sluiten.81 Het versje overTobias 
en de engel is het laatste rijmpje dat hij opschrijft. Het lijkt het motto voor zijn 
huwelijk te zijn. De bruid was wellicht van doopsgezinde huize, want Dirck 
vermeldt dat beide 'malcander beloert' hebben. De huwelijksdatum (Gregorius) 
was echter ingegeven door een katholieke traditie. Zijn aantekeningen 
worden daarna zakelijker. De boekenlijst die hij omstreeks deze tijd opstelt, 
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markeert de wending in zijn leven. Ongetwijfeld koopt hij ook daarna nog 
boeken. We vinden ze echter niet meer terug in zijn aantekeningen, hoewel 
hij daarvoor een onbeschreven pagina gereserveerd heeft. Het boerenbedrijf 
en in toenemende mate ook de dorpspolitiek eisen al zijn aandacht op. Het is 
een flinke boerderij (zo'n dertig hectare) die hij moet bestieren. Daarbij 
komen ernstige tegenslagen in zijn persoonlijke leven. Die vijf kinderen die 
uit het huwelijk worden geboren, overlijden allen kort na de geboorte. Siuwe 
lijdt bovendien al jarenlang aan zware toevallen. Als ze in februari 1618 midden 
in de nacht een visioen krijgt van een engel die haar verkondigt dat ze genezen 
is, vertelt ze opgetogen hoe ze haar leven wil beteren. Dirck is bang dat haar 
fantasie op hol is geslagen en hoopt dat haar blijdschap 'niet in droefheijt [...] 
verandere'. Nog geen twee maanden later komt ze plotseling te overlijden. 
Dirck is op dat moment in Leeuwarden en vindt haar bij thuiskomst dood op 
de bank met de bijbel nog op schoot. De meid heeft haar - zoals gewoonlijk -
hardop horen lezen, maar halverwege is ze daarmee gestopt om een dutje te 
gaan doen. Het visioen is toch uitgekomen, concludeert Dirck: Siuwe is van 
haar aardse kwalen verlost. Het feit dat haar lijk geen tekenen van ontbinding 
vertoont, is voor hem eveneens een bewijs dat Gods hand in het spel is.82 

Dirck hertrouwt op 16 maart 1619 Jeck Tijommesdr., die vermoedelijk een 
stuk jonger is. Dit huwelijk wordt gezegend met acht kinderen, waarvan er 
slechts twee jong overlijden. Het persoonlijke leven van de inmiddels 40-jarige 
boer komt nu in rustiger vaarwater. Zijn Aantekeningenboek raakt langzamer
hand vol, zodat hij in 1620 zijn Memorijen begint, waarin vooral politieke ver
wikkelingen een plaats krijgen. In het Aantekeningenboek noteert hij voortaan 
vrijwel uitsluitend familiegebeurtenissen. Waarschijnlijk heeft hij vanaf 1621 
nog een ander notitieboekje bijgehouden waarin hij zijn aantekeningen over 
de landbouw en de weersomstandigheden voortzette. De laatste notitie in het 
Aantekeningenboek is geschreven in 1636 door zijn echtgenote. In dezelfde 
stijl die haar man hanteerde, kondigt ze zijn overlijden aan. Ze besluit hem te 
laten begraven in het graf van haar moeder en spreekt op berustende toon de 
wens uit later in hetzelfde graf te worden bijgezet: 'verhoepende, dat wij ock 
met malcanderen in die eeuwijge vruchde bij malcanderen sellen sijn'. Het 
jaartal 1637 op de omslag markeert de voltooïng van Dircks levensboek.83 

Uit veel verscheijden boeckens vergadert 

Over het algemeen wordt een duister beeld geschetst van het boekenbezit op 
het Friese platteland: 'De leescultuur [...] werd gedomineerd door bijbels en 
psalmboeken. Belangstelling voor boeken in de periode 1550 en 1650 bleef 
in feite beperkt tot de stedelijke burgerij en de weinige geletterden op het 
platteland; de belangstelling voor de geleerde letterkunde was gering. [...] De 
bewaard gebleven boedelinventarissen maken duidelijk dat de literaire cory
feeën nauwelijks werden gelezen.'84 
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Het is maar net hoe hoog je de lat legt: de boekenlijst van Dirck Jansz. is eerder 
het bewijs van het tegendeel. De auteur is weliswaar geen latinist, zoals 
Eppens, Hemmema of Sax, maar uit zijn boekenbezit blijkt dat hij zich 
beschouwde als een volwaardig deelnemer aan de geletterde wereld, die zich 
vanuit de grote steden over het Europese platteland verbreidde.85 Zijn 'regijs-
ter der boecken ende storien' moet worden gedateerd op 1609, nadat hij in 
het huwelijk was getreden met Siuwe Andersdr. Dat blijkt ook uit de plaats die 
de lijst in zijn register kreeg (vóór de geboorte van hun eerste kind in oktober 
1609). Terwijl het Aantekeningenboek een ontwikkeling laat zien, biedt de 
boekenlijst voornamelijk een momentopname.86 De lijst is bovendien niet 
helemaal volledig. In het oudste deel van zijn Aantekeningenboek worden nog 
meer titels aangeduid. De bijbel waarin Siuwe nog kort voor haar dood zat te 
lezen, ontbreekt vermoedelijk en ook de gebruikelijke psalmboeken, almanakjes 
en kleinere pamfletten die in hun huis aanwezig moeten zijn geweest, komen 
niet op de lijst voor. 

Een groot deel van de titels is al eens geïdentificeerd door Kruyskamp, 
Debaene en Niemeijer. Nadere gegevens heb ik achterhaald aan de hand van de 
Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN), de Nederlandse Centrale Catalogus 
(NCC) en enkele buitenlandse catalogi (zie bijlage).87 De genoemde boeken 
zijn echter niet altijd in openbare collecties bewaard gebleven; met name van 
de prozaromans zijn nogal wat edities verloren gegaan. Van een zestigtal 
genoemde titels kennen we slechts in de helft van de gevallen een bekende 
editie of een verwijzing daarnaar; zes andere titels kunnen wellicht op iets 
oudere edities betrekking hebben. Er is, zo stelde Rob Resoort enkele jaren 
geleden, 'nog maar weinig bekend over de 'lotgevallen' van dit soort teksten in 
de loop van de zestiende eeuw zelf, laat staan van die in volgende eeuwen'.88 

De boekenlijst begint met het Nieuwe Testament en Die chronycke van 
Hollant, Zeelant ende Vrieslandt, dan volgen de overige boeken, geordend 
naar hun grootte in quarto- en octavoformaat. Halverwege staan nogmaals 
enkele schoolboekjes in quartoformaat. Het kleinste formaat overheerst met 
ruim de helft van het totaal. De boekjes zijn vrij dun, zodat ze zelden meer 
dan enkele stuivers moeten hebben gekost. Alleen bij de bovengenoemde 
kroniek betreft het wellicht een deftige editie in folio-formaat. De categorie 
religieuze boeken is verder vrij beperkt; typisch doopsgezinde en gerefor
meerde werken ontbreken. In plaats daarvan zien we een pedagogisch boekje 
van David Joris [Catechesis dat is, onderwijslijck gespreek, tusschen vader unde 
soon). Diens boeken waren vooral bij de zestiende-eeuwse landverhuizers in 
Noord-Nederland en Noord-Duitsland erg populair. Ook in Friese boekenlijsten 
vinden we ze geregeld; boekverkoper Pieter Theunis te Leeuwarden verkocht 
t'Wonder-boeck zelfs 'met mesken beslach'. Van de verering die zijn geschriften 
elders ten deel viel, is echter bij Dirck Jansz. geen sprake. De conclusie van 
Piet Visser dat 'stichtelijkheid [...] in de Friese zeventiende- en achttiende-
eeuwse leescultuur' zou domineren, gaat hier in elk geval (nog) niet op.89 
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In Dircks verzameling vinden we verder enkele historische kroniekjes, 
opvoedkundige werkjes, een spotprognosticatie, verschillende liedboeken en 
een bundeltje pamfletten in quarto-formaat.90 Dat zijn vooral politieke pam
fletten uit de protestantse hoek die inspelen op het actuele oorlogsnieuws. 
De oudste daarvan dateert uit 1599. We vinden hier twee spotschriften gericht 
tegen de koning van Spanje en de paus, berichten over de mislukte aanslag op 
Geertruidenberg in 1601, de verijdelde bomaanslag op het Engelse parlement 
in 1605 en de onderwerping van het hertogdom Bouillon aan Frankrijk in 1606. 
Elders bewaarde hij een verslag over het beleg van Oostende uit 1602 en een 
(wellicht Duitstalig) pamflet over een stormvloed in Zuid-Engeland in 1607. 
Verder heeft hij Everhard van Rheyds Trouhertighe vermaninghe (1605) en de 
door de Staten Generaal verboden pamflet Schuyt-praetgens (1607), beide gericht 
tegen het staken van de oorlogshandelingen met Spanje. Het lijkt voornamelijk 
marskramerswerk dat in verschillende steden is geproduceerd.91 Onder de 
schoolboekjes vallen de Gheneuchelijcke fabelen en Ghemeene Seyndtbrieven 
van Heyman Jacobi op, beide gedrukt in het modieuze lettertype civilité.92 

Een bijzondere plaats neemt de bovengenoemde bundel met veertien 
'cleijnne storien' in. Waarschijnlijk ging het om drukwerk in octavo, maar van 
sommige geschriften kennen we alleen grotere afdrukken. Mogelijk waren er 
ook enkele liedjes bij die waren ontleend aan bestaande prozaromans. Enkele 
daarvan zijn bewaard gebleven in een bundeltje uit de jaren 1771-1776 (De 
hertog van Brunswijk, Helena van Constantinopel, Griseldis). De bundel bevatte 
verder twee pamfletten, twee prozaromans, een schoolboek {De historie van 
Joseph) en het eerdergenoemde rijmkroniekje.93 Het wonderlijkste bestand
deel van deze uiterst gevarieerde bundel was echter de Prophecye van Jarfke 
('die profijsie van iascoe') uit Oost-Groningen. 

Hoe kwam Dirck Jansz. nu aan een exemplaar van dit omstreden volks
boekje? Het oorspronkelijke manuscript was weliswaar in 1597 uitgegeven 
door Ige Igesoon in Harlingen, die de helft van het drukwerk weer had uit
besteed bij Agge Wybes in Franeker. Maar het stadsbestuur van die laatste 
stad had vrijwel de hele voorraad in beslag laten nemen. Dat gebeurde op 
verzoek van de stad Groningen, die ernstig bezwaar maakte tegen de inhoud 
van het geschrift. De profeet had namelijk 'gedroomd van dingen die God 
almachtig nimmer zal believen te gedogen'. Met name zijn voorspelling dat 
Groningen van de aardbodem zou verdwijnen, zette kwaad bloed. Blijkbaar 
waren er toch nog exemplaren - wellicht van een tweede druk - in omloop 
gekomen. De politieke conflicten in het Groningerland moeten de Bildtpach-
ters in elk geval niet zijn ontgaan. De Groningse magistraat had scherpe 
maatregelen tegen de Oldambtster doopsgezinden afgekondigd, die overal 
verontwaardiging opriepen. Daarbij kwam nog dat de Oldambtster volmach
ten na 1605 niet meer op de landdagen werden toegelaten. Voor de Bildtkers 
was dit zeker een waarschuwing dat hun niet hetzelfde mocht overkomen.94 
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Het grootste deel van Dircks verzameling betreft literaire werken en proza
romans. Enkele daarvan kwamen al ter sprake. Sommige volksboekjes werden 
rond 1600 vooral in het onderwijs gebruikt, soms in tweetalige exemplaren voor 
zogenaamde Franse scholen (Floris ende Blancefloer, De historie van Jozef, De 
historie van Tobias, Huge van Bordeeus, De destructie van Jerusalem, Malegijs, 
Peeter van Provencen, Ridder Galmy). Andere werden vanwege het gehalte aan 
spot, bijgeloof en soms ook erotiek daarvoor minder geschikt geacht {De borch-
gravinne van Vergi, Clamides en Claermonde, Faustus, Reynaert, Ulenspieghel, 
Virgilius). Enkele berijmde stukken leenden zich goed om uit voor te dragen 
(Lansloet en Sandrijn, Mariken van Nieumeghen, Jan van Beverley)?5 De meeste 
romans dienden echter vooral als verstrooïngslectuur, al dan niet met een 
moraliserende strekking [Aesopus, Alexander van Metz, Florent en Lion, Frederik 
van Genua, Helena van Constantinopel, Hertog Adolf, Jan van Parijs, Meliadus, 
Parthonopeus, De ridder met de Zwaan, De zeven wijzen van Rome) .96 Vrijwel alle 
boeken waren Nederlandstalig, met uitzondering wellicht van de Duitse ridder
roman Herpin von Burges, waarvan geen Nederlandse vertaling bekend is. 

Het boekenbezit van Dirck Jansz. stamt uit de wijde omtrek. Pamfletten, 
liedjes en almanakjes zal hij vooral via marskramers hebben gekregen.97 Maar 
de literaire werken, kronieken en prozaromans lijken eerder via de reguliere 
boekhandel in zijn handen te zijn gekomen. In veel gevallen is er - zoals 
gezegd - geen voorafgaande druk bekend die overeenkomt met de genoemde 
titels. Niettemin krijgen we de indruk dat de meeste boeken werden geprodu
ceerd door een viertal uitgevers in Amsterdam en Rotterdam, die op hun 
beurt weer een beperkt aantal boekhandelaars in den lande hebben bediend. 
De belangrijkste daarvan was Cornelis Claesz., een Zuid-Nederlander die 
in Emden was opgegroeid. Hij leverde ook boeken van uitgevers in andere 
steden; zijn winkelvoorraad was in die jaren de grootste van de Republiek. 
Andere boeken kwamen van zijn stadsgenoten Hendrick Barentsz. en Harmen 
Jansz. Muller.98 In Rotterdam betrof het Jan van Waesberge (II), een Antwerpe
naar die zich had gespecialiseerd in schoolboeken. Daarnaast vinden we nog 
enkele edities uit Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Utrecht en wellicht ook 
Arnhem en Rees. Vooral waar een recente druk niet te achterhalen is, stuiten 
we op oudere uitgaven uit Antwerpen. Tot 1585 vond hier het overgrote deel 
van de literaire productie in de Nederlanden plaats. Sommige plaatselijke 
uitgevers zoals Jan van Ghelen (II) en Pauwels Stroobant hebben ook na die 
datum de Noord-Nederlandse markt voor volksboeken bediend, tot ze alsnog 
werden gedwongen uit Brabant te vertrekken.99 

Het noorden en oosten van Nederland ontbreken op de lijst, afgezien van 
een of twee oudere boekjes uit Kampen. Dat is verwonderlijk, gezien het feit 
dat Deventer in de zestiende eeuw één van de belangrijkste productiecentra 
voor drukwerk was. Ook Zwolle en Kampen bliezen aanvankelijk hun partijtje 
mee. Rond 1600 kwamen hier vrijwel uitsluitend nog almanakken vandaan; 
de productie van volksboeken kwam tijdelijk tot stilstand. Daarentegen 
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kwam de boekdrukkunst in Friesland veel later op gang. Na de eerste activi
teiten van Thielman de boecverkoper omstreeks 1540, die zijn boeken elders 
liet drukken, duurde het tot 1577 voordat zich in Leeuwarden een echte drukker 
en uitgever aandiende in de persoon van Isebrandt ter Steghe. Zijn opvolger 
Peter Hendricksz. van Kampen bediende (onder pseudoniem) tevens het 
lezerspubliek in Harlingen. In Franeker werden weliswaar al eerder in het 
geheim doopsgezinde boeken gedrukt, maar pas door de komst van de Franeker 
Academie in 1585 kwam het drukkersvak er tot grote bloei. Academiedrukker 
Gilles van den Rade, die was opgegroeid in Antwerpen, zou zich vooral op 
theologische en wetenschappelijke werken toeleggen; aan eenvoudige volks
boekjes waagde hij zich niet. Zijn sterke positie ging bovendien te koste van 
Leeuwarden: omstreeks de eeuwwisseling werd daar vrijwel niets meer 
gedrukt. Het ging pas weer beter na de komst van de latere provinciedrukker 
Abraham van den Rade (de zoon van Gillis) in 1603. Maar ook daarna werden 
de goedkopere uitgaven zoals almanakjes meest in Groningen geproduceerd, 
waar zich in 1597 een boekdrukker had gevestigd. Ige Igesoon in Harlingen 
hield het vermoedelijk al na enkele pogingen voor gezien.100 Handgeschreven 
teksten als die van Dirck Jansz. speelden daarom, bij gebrek aan alternatieven, 
nog lange tijd een grote rol. Wie zoals hij gedrukte prozaromans en andere 
'schone historiën' verlangde, moest ze wel van elders halen. 

Elders gedrukte boeken waren al in 1526 bij de boekbinders in Leeuwarden 
te koop. Bij de verspreiding daarvan speelden marskramers en marktkooplui 
aanvankelijk een grote rol. Zo werden Fox van Eempden en Marie in 1550 uit 
de provincie verbannen, omdat ze een boek van Luther in hun kraam verkoch
ten. Hetzelfde overkwam de marskramer Jan Willemszoon van der Gouwe en 
zijn vrouw, die verboden boeken uit Kampen 'in huere meerssche' hadden. 
In 1567 werd de jeugdige Cornelis Pietersz. in Harlingen betrapt met 'drie 
sorteringe van liedekens [...] dwelcke hij hier binnen dese landen heeft 
verkoft ende openbaerlicken aver all in Steden en dorpen gesongen'. Hij had 
aanvankelijk een partij uit Kampen gekocht, maar ze daarna in Steenwijk 
laten nadrukken. Ook drukwerk uit Delft werd hier uitgevent. De gangbare 
protestantse liedboekjes stamden deels uit Emden.101 

Wie echter een bijzonder boek verlangde en daarvoor stevig kon betalen, 
liet dat direct uit Antwerpen, Keulen of Frankfurt overkomen.102 Boekhande
laren werden steeds belangrijker. Zij onderhielden het contacten met uit
gevers elders; zij speelden in op de groeiende vraag naar een ruimer assorti
ment, dat bovendien door het gebruik van kleinere formaten en goedkopere 
papiersoorten steeds betaalbaarder werd. Rond 1600 was de ambulante handel 
daaraan al grotendeels ondergeschikt geworden. Marskramers, marktkooplui 
en dorpswinkeliers betrokken hun handelswaar voornamelijk bij regionale 
boekverkopers, wier winkels voor de betere klanten ook direct bereikbaar 
waren.103 Een uitzondering vormden wellicht de almanakken, pamfletten en 
liedbladen, die gemakkelijker over grote afstanden vervoerd konden worden. 
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De verspreiding van boeken ging dikwijls via de ruilhandel tussen drukkers en 
boekverkopers. De Leeuwarder boekverkopers konden op dit punt echter 
weinig inbrengen. Uitgever Jacob Jansen, die vier jaar eerder de prestigieuze 
Croniike van Vrieslant in Amsterdam had laten drukken, ging in 1601 failliet. 
Zijn belangrijkste schuldeiser was Cornelis Claesz., de eerdergenoemde uit
gever uit die stad. Negen jaar later behoorden tot zijn belangrijkste schuldeisers 
de drukkers Jan Jansz. te Arnhem, de almanakdrukker Jan Evertsz. Cloppenburg 
te Amsterdam en zijn plaatsgenoot Arien Barentsz. Van Barentsz.' kleinzoon 
Hendrick Barentsz. had Jacob Jansen meerdere uitgaven in voorraad. In zijn 
inventarislijst vinden we onder andere '45 duitse historiën van Uulenspiegel, 
blance fleur etc. [...] Vijff ende twintich ongebonden historiën van [Ovidius'] 
Sentbrieven, schreven letter [...] Twintich Historiën van tobias [...] Acht amo-
reuse liet ende referien boexckes [...] Drie geuse lietboecken [...] Drie onge
bonden raetsel boecken' en nog meer schoolboekjes en prozaromans, alsmede 
veertien exemplaren van het rederijkersspel Meester Kackadoris. Tientallen 
'gedructe cleine historiën' werden ongebonden verkocht. Deze inventaris, zo 
stelde Breuker vast, 'verraadt aan klanten een populair publiek met al zijn 
kerk- en schoolgoed, zijn liedboeken en historiën'. We mogen ervan uitgaan 
dat ook Dirck Jansz. tot zijn vaste klanten heeft behoord: tenminste vijf tot 
tien verschillende titels zijn tot deze boekhandel te herleiden.104 

Een soortgelijk assortiment aan volksboeken vinden we bij landschaps
drukker Rombertus Doyema te Franeker, die in 1616 overleed [Aesopus, Fortu-
natus, Destructie van Troyen, Helena van Constantinopel, Reynaert, Valentijn 
en Ourson). Hij rekende daarvoor eenderde tot ruim anderhalve stuiver per 
stuk; alleen het boek van Helena was met vijf stuivers aanmerkelijk duurder. 
Maar ook een plattelandswinkelier als Hendrick Melles te Kollum had in 1606 
vijftien 'Historiën' in voorraad, die hij voor tweeënhalve stuiver per stuk ver
kocht. De voornaamste boekhandelaar van Leeuwarden, Pieter Pieters Soute-
land jr. concentreerde zich daarentegen op deftiger lectuur als Boccaccio, de 
ridderromans van Amadis van Gaule en een geïllustreerde uitgave van Aesopus' 
fabelen. Bij hem moesten de Amadis-romans ieder vier tot acht stuivers 
opbrengen. Zijn collega Pieter Theunis verkocht de Decamerone tevens in het 
Frans. Simpele stuiversromans en schoolboeken werden blijkbaar in een 
hoekje van de winkel weggestopt tussen pestboekjes, erotica en kaftpapier. 
Soutelands inventaris vermeldt in dat verband 'verscheidene cleyne sorterin
gen van boeckies historikes ende andersins', alsmede een flink aantal 'cleine 
boeckies met slechte omslagen ende in pampier genaeyt'. Gezien de geschatte 
waarde van 42 gulden moet het om vele honderden exemplaren zijn 
gegaan.105 

Toch moeten we de rol van de ambulante handel niet onderschatten, 
zeker waar geen stedelijke boekhandels in de buurt waren. Niet voor niets 
figureert in Baardts Friesche Boere-practica uit 1640 een marskramer die 
Ulenspieghel, Reynaert de Vos en een verkorte uitgave van T'Vermaeck der 
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Jeucht ('Lijtse-Noght') verkoopt. Een zekere Gerrit Jonckers uit Sneek kocht 
volgens een bericht uit 1656 iedere zomer bij Jan Barentsz. Smient te Dordrecht 
een groot aantal 'boecxkens [...] die hij dan als bouckenkramer uytvercoopt'. 
Het fonds van Smient was evenwel vrij beperkt; vermoedelijk ging het daarom 
om drukwerk dat zijn broer Otto Barentsz. Smient in Amsterdam produceerde. 
De laatstgenoemde richtte zich met uitgaven als Starters Friesche lust-hoff 
uitdrukkelijk op de Friese markt; bij hem vinden we een rijk assortiment aan 
prozaromans en andere volksboeken als De borchgravinne van Vergi, Floris 
ende Blancefleur, Huge van Bordeeus, Parthonopeus, Rijckaert zonder vreeze, 
Virgilius en Meester Kackadoris. We mogen er van uitgaan dat deze titels goed 
vertegenwoordigd waren in het assortiment dat Jonckers en zijn medewerkers 
in de Friese zuidwesthoek aan de man brachten. Voor het Bildt gold echter, net 
als voor het Hollandse platteland, dat de grote steden voldoende dichtbij 
waren om hier direct inkopen te kunnen doen.106 

We kunnen ons tenslotte de vraag stellen hoe representatief de boekenlijst 
van Dirck Jansz. is. In een onderzoek dat de Fryske Akademy zo'n twintig jaar 
geleden heeft ingesteld, zijn nogal wat van deze lijsten boven water gekomen.107 

Het platteland is daarin weliswaar flink onderbedeeld, terwijl er ook in de 
steden belangrijke lacunes liggen; zelden bevatten deze lijsten de titels van 
prozaromans en andere volksboeken. Dircks inventaris is in elk geval vollediger 
dan vrijwel alle andere lijsten die beschikbaar zijn, dankzij de zorgvuldigheid 
waarmee hij te werk is gegaan. We kunnen er, aldus de literatuurhistoricus 
E.K. Grootes, van uitgaan dat maar 'weinig zeventiende-eeuwers zo mede-
deelzaam over hun lectuur zullen zijn als die unieke Bildtse boer'.108 Het lijkt 
erop dat zijn echtgenote de titels (die haar ongetwijfeld vertrouwd waren) 
eerst heeft voorgelezen, waarna Dirck ze in de voor hem kenmerkende spelling 
heeft genoteerd. Doordat schijnbaar onbeduidende geschriftjes werden 
ingebonden, kregen ze bovendien een zekere meerwaarde. Niettemin beves
tigen andere boekenlijsten uit deze tijd het beeld dat prozaromans en andere 
populaire geschriften wijder verbreid zijn geweest, dan tot nu toe werd 
gedacht. Geregeld vinden we verwijzingen naar 'etlycke olde boecken van 
weynich waardye ende importancie'. De doopsgezinde Sijtske Jan Haringsdr. 
te Franeker had bijvoorbeeld 'zeeven ent twintich duijtsche cleijne boeken', 
alsmede een 'cronijck met noch enige olde boecken'. Hidde Hiddeszn. te Friens 
bezat 'vier en twintich bûken waeronder vier sijn in groot formaat ingebonden, 
doch alle in Dûtse tale'. De belezen kleermaker Sydtze Burchertszn. te Leeuwarden 
had onder andere 'enijge soe Fransoysche als Nederduijtsche Boecken van 
cleynder weerdije'. De boekenlijst van dorpsrechter Douwe Ritzes te Weisrijp 
eindigde met 'noch eenige andere cleyne buecken, tracteren van geestlicke 
ende wereltlicke saken, respective weesende alle van cleijne importantie'. Het 
was niet ongebruikelijk kleinere geschriftjes te laten inbinden, zoals ook Dirck 
Janz. dat deed. Bij de verdeling van een erfenis in 1616 wordt voorgesteld een 
aantal 'oude vervallende stuckies' in octavo naar de boekbinder te brengen, 
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't'samen gebracht zijnde mogen uitmaken vijff ofte zes bequame boecken'. 
We mogen veronderstellen dat zich hieronder ook prozaromans bevonden.109 

Daarnaast zien we echter dat een aantal actuele 'bestsellers' bij Dirck 
Jansz. ontbreekt, zoals de werken van Boccaccio en de verschillende uitgaven 
van Amadis van Gaule. Gezien de wijde verspreiding van de Amadis-romans, 
waarvan al in 1585 een Zuid-Nederlandse editie in Friesland circuleerde, is 
het onwaarschijnlijk dat hij 'eenvoudig geen gelegenheid heeft gehad' een 
aflevering te kopen, zoals Van Selm suggereerde. Eerder moet het elitaire 
karakter van het boek hem hebben afgeschrikt. Wijd verbreid waren verder 
Johann Carions Chronica (ongetwijfeld in de bewerking van Melanchton), 
Antonio de Guevarra's t'Gulde-boeck van Marcus Aurelius, Jacques Thuys' Ars 
notariatus, Kaerle Stevens' De veltbouw ofte lantwinninghe en Josias Simlers 
Regieringhe van Switserlandt. Ook auteurs als Sebastian Munster en Sebastian 
Franck worden geregeld genoemd. Bij de gangbare historische kronieken vinden 
we niet alleen de eerdergenoemde Divisiekroniek, maar ook de Belgische ofte 
Nederlantsche historievan Emanuel van Meteren en vooral de kostbare Croniicke, 
ende wamchtige beschryvinghe van Vrieslantvan Andreas Cornelius uit 1597. 
Typerend is het boekenbezit van de herenboer Jacob Agges uit Oosthem in 
1614, die onder andere een exemplaar van Erasmus' Goede manierlijcke 
zeden, het Vorstelijck Gheschenck of Medecyn-boeck, een Ars Notariatus met 
een rood leren omslag en 'noch een old boecxken van muncke scrift' bezat. 
Frans Jansen, die vlak bij Sneek woonde, bezat in 1608 behalve 'een clucht 
boexken ende leysboexcken', tevens Coornherts Boccaccio-vertaling Vijftigh 
lustighe historiën, Francks Gulden Arcke en diens Wereltboeck, Carel Batens 
Medecyn boeck, Simon Goularts Schat-Camer der Historiën en een Duitstalige 
uitgave van Sebastian Munster.110 

Het ontbreken van religieuze werken bij Dirck Jansz. valt in vergelijking 
met andere boekenlijsten des te meer op. Behalve de boeken van Luther, 
Erasmus, Coornhert, Tauler, Perkins en Datheen vinden we daar geregeld 
titels als Urbanus Rhegius' Tsamensprekinghe van Polytes ende Anna, Heinrich 
Bullingers Huys-Boeck en Marnix' Den byencorf der H. roomsche kercke. 
De protocollen van de religiegesprekken tussen gereformeerden en doops
gezinden te Frankenthal, Emden en Leeuwarden genoten eveneens een 
ruime verspreiding. 

We kunnen concluderen dat de boekenverzameling van Dirck Jansz. op 
zich niet uitzonderlijk was. Hij onderscheidde zich echter van zijn tijdgenoten 
door de omvang van zijn verzameling prozaromans en de zorg waarmee 
hij deze behandelde. Dirck Janz. was een liefhebber van dit genre, dat is wel 
duidelijk. Voor het religieuze proza van zijn tijdgenoten had hij aanmerkelijk 
minder belangstelling. 
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Rederijker op het platteland 

Dirck Jansz. is door zijn biografen dusverre wat stiefmoederlijk behandeld. 
Dat is ten onrechte: de Bildtboeren vormden een vooruitstrevende elite en 
Dirck Jansz. was daarvan een typische representant. Zijn belangstelling voor 
prozaromans is opvallend, ook al was zijn boekenbezit minder uitzonderlijk 
dan wel eens wordt gedacht. Als jongeman nam hij volop deel aan de renais-
sancecultuur die de rijke kuststreek in haar ban had. Toch lijkt hij ook een 
zekere schroom te hebben gehad zich in het vermaak van alledag te storten. 

Wat Bergsma aanduidt als persoonlijke vroomheid blijkt bij nadere 
beschouwing een habitus die vooral te maken heeft met het christelijk-huma
nistische milieu waarin Dirck Jansz. geworteld is. Het is een levenshouding 
waarin niet zozeer de dogmatiek centraal staat, als wel de voortdurende 
oproep tot zelfbeheersing en vrome berusting. De schrijver is bescheiden, 
maar hij heeft tevens een grote drang zijn boodschap van liefde, redelijkheid 
en trouw mee te delen. Telkens weer wijst hij zijn lezers en toehoorders op de 
valkuilen des levens: 'Goed verloren, niet verloren [...] ziel verloren, al verloren'. 
Beter is het daarom alle hoop op God te stellen en zich te oefenen in een 
christelijke levenswandel: 'Houdt vooral Gods geboden in ere: des hemels 
vreugde en der hellen pijn, laat die altijd in uw gedachten zijn'.111 

Dircks vroomheid is tot op zekere hoogte verwant aan die van de vroege 
rederijkers. Zijn notities dienen niet louter als leesstof. Onder andere zijn 
nieuwjaarswensen laten zien dat hij zich heeft geoefend in de voordrachts
kunst. De gedichten en anekdotes die hij verzamelt, getuigen van het eigen 
oeuvre dat hij langzaam aan opbouwt. Het Aantekeningenboek fungeert daarbij 
als geheugensteun en mogelijk ook als voorleesstof. De inhoud van zijn boeken
kast, niet alleen de typische rederijkerswerken en kronieken, maar ook de 
prozaromans met hun rijke schakering aan morele sjablonen zijn hem bij dit 
alles behulpzaam. Daarbij is het blijkbaar minder relevant dat feit en fictie ver
mengd raken; het gaat hem in de eerste plaats om 'schone historiën' die zich 
goed laten navertellen. Als verteller ontleent hij zijn geloofwaardigheid niet 
aan de stof, maar aan de overtuiging waarmee hij het verhaal weet te brengen. 
Wat hij vertelt, dient de toeschouwers tot lering en vermaak, het verjaagt de 
dreigende melancholie die zijn tijdgenoten obsedeert. We zijn benieuwd naar 
het gezelschap waarin Dirck zijn vaardigheden heeft getoond: was het een her
berg vol van vastenavondvierders, een gezelschap van vrienden of uitsluitend 
de eigen familiekring? Het Aantekeningenboek geeft daarop geen antwoord.112 

Waar de kunst der welsprekendheid elders op het Friese platteland nog 
grotendeels onbekend was, waren de Bildtboeren er vermoedelijk vroegtijdig 
mee vertrouwd geraakt. Hun familieleden in Zuid-Holland en Zeeland woon
den in een gebied waar de rederijkerskamers al in de zestiende eeuw relatief 
dicht gezaaid waren. Dorpen en stadjes als Sommelsdijk, Den Briel, Zwartewaal, 
Zuidland, Heenvliet, Geervliet, Charlois en Sassenheim hadden ieder een 
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eigen kamer, waarvan de leden volop deelnamen aan onderlinge wedstrijden 
oftewel landjuwelen.113 De beschaafde elite in de steden bezag deze half
geschoolde dichters en toneelspelers op het platteland echter steeds meer 
met dédain. De religieuze en politieke constellatie waarbinnen de rederijkers 
als vertolkers van het gemeenschapsgevoel een belangrijke rol konden spelen, 
was grotendeels verdwenen. Hun esthetische normen strookten niet meer 
met de smaak van het geletterde publiek, dat zich steeds sterker tegen de 
volkscultuur ging afzetten. Een deel van de rederijkers - waaronder leden van 
de Amsterdamse kamer - probeerde daarom nieuwe vormen te ontwikkelen 
die beter aansloten bij de idealen van de Renaissance. Uit deze kringen kwa
men vermoedelijk ook de 'nieuwe liedboeken' voor de jeugd, die vooral in 
Friesland goed aansloegen. T'Vermaeck der Jeucht van Boudewijn Wellens, 
dat in 1612 te Franeker verscheen, was één van de weinige liedboeken die 
buiten Amsterdam werd geproduceerd.114 

Belangstelling voor de rederijkerskunst was er in de steden wel degelijk. 
Leeuwarden had tenminste al voor de overgang naar het protestantisme een 
'Kamer van Rhetorijke', die in juli 1576 en 1577 deelnam aan de jaarlijkse 
Mariaprocessie. Deze kamer was echter geen lang leven beschoren. Omstreeks 
1593 richtte de Antwerpenaar Jacques Vredeman de Vries een 'Collegium 
musicorum' op, dat voortaan als ontmoetingsplaats voor liefhebbers van de 
voordrachtskunst zal hebben gefungeerd. Onder de rijke burgerij circuleer
den verschillende bekende rederijkersboeken, zoals het verslag van het land
juweel te Antwerpen in 1561, het Spieghelboek van Jacob Duym en 'een boeck 
van 't Rethorijcx Spelen Georgii Nathenii', waarmee wellicht de bekende rede
rijker Jan van der Noot wordt bedoeld. Ook in Bolsward bestond een rederij
kerskamer, waarvan de leden in 1578 een 'Spill' opvoerden. De geletterde elite 
die de Latijnse school had bezocht, had de rederijkerskunst echter steeds 
minder nodig om zich de dichtkunst eigen te maken. Uit een honderdtal versjes 
en zinspreuken die de winnende deelnemers van een benefietloterij in 
Leeuwarden in 1606 hadden opgeschreven, blijkt dat de belangstelling voor 
gekunstelde rijmpjes al wijdverbreid was onder de Friese elite.115 

Dirck Jansz. moet deze ontwikkelingen aanvankelijk op de voet hebben 
gevolgd. Maar uit de verzen die hij noteerde, kunnen we afleiden dat hij niet erg 
bedreven was in de dichtkunst. Deelname aan een kring van gelijkgestemden 
was voor hem - afgezien van zijn korte vriendschap met Pijter Jansz. - vermoe
delijk niet weggelegd. Niet alleen waren de sociale drempels te hoog, ook werd 
de smaak van het geletterde publiek steeds meer bepaald door adel en patri
ciaat. De rederijkerij was per definitie een groepsgebeuren, maar als boeren
zoon kon hij daar in Friesland niet gemakkelijk aan deelnemen. Als plattelander 
bevond Dirck Jansz. zich bovendien in de periferie van het culturele leven. Daar
van werd hij zich ongetwijfeld pijnlijk bewust. Toen Jan Jansz. Starter in 1617 de 
rederijkerskamer 'Och mochtet rijsen!' in Leeuwarden oprichtte, had Dirck zijn 
interesse voor dit soort zaken al lang verloren. Twee jaar later werd de kamer 
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alsnog ontbonden op gezag van de stedelijke overheid. Met name de predi
kanten ergerden zich aan de katholieke strekking van de opgevoerde stukken.116 

De renaissancecultuur waarin belangstelling voor het rederijkersspel kon 
bloeien, raakte na 1620 steeds meer op de achtergrond. Dat zien we ook bij Dirk 
Janz. Zijn belangstelling voor een dichtkunst die de nadruk legde op burgerlijke 
waarden en christelijke deugden vervreemdde hem van de extravagante elite-
cultuur, die steeds meer barokke trekjes ging vertonen. Zijn prozaromans verlo
ren hun opvoedende werking en kregen langzaam aan het karakter van triviale 
verstrooiingslectuur. Ze gingen deel uitmaken van het dalende cultuurgoed, 
waarvan niet alleen de burgerij, maar ook de beschaafde boerenstand zich ging 
distantiëren. Het afkeurende oordeel over de volksboekjes, dat Coornhert, 
Valcooch en andere geletterde auteurs al sinds het midden van de zestiende eeuw 
hadden uitgesproken, werd geleidelijk gemeengoed.117 Zo werd Dirck tenslotte 
rijp voor sobere vormentaal en de strikte moraal van de gereformeerde kerk. 

Wie in Dokkum historiën wil kopen... 

Op de laatste bladzijden van het Aantekeningenboekvinden we een eigenaar
dig leugenverhaal dat Dirck als jongeman noteerde. Verschillende zinsneden 
daarvan zijn dubbelzinnig en daarom niet gemakkelijk te vertalen. We zullen 
toch een poging daartoe doen: 

Wie (in Dokkum) zulke historiën wil kopen en niet weet waar hij ze vinden zal, 
die zal ik een goede aanwijzing geven: ga naar de Kapoenstraat, daar woont 
een vrouw die stom, blind en doof is, bij De Blauwe Blaasbalg: daar waar men 
naar de overkant kijkt als men er recht voor staat, waar men het hooi per el 
verkoopt, waarnaast De (Lege) Zak aan de gevel hangt en waar men het huis 
achterwaarts uit het venster werpt. Of vraag waar Niemand woont, want zij 
woont bij Niemand, en deze vrouw zal u dan wel zoveel aanwijzingen geven 
als een ezel die niet spreken kan, et cetera. Gij moogt haar daarvoor zo goed 
belonen als twee stommen zeggen dat redelijk is. 

Vooruit maar, mijn ongenadige en onbeminde vriend, zo is het gesteld (?) voor 
u en mij, want het is altijd in uw belang dat ik niets heb of niets kan, en ik bid 
steeds voor u als ik achter u sta. En mocht het zo zijn, dat u ergens anders 
gebrek aan heeft, schrijf mij dan via een ongewisse bode; gij zult mij altijd vinden 
waar ik niet ben, niet meer bij de partij (?), dan God zij met u, als hij anders niets 
te doen heeft; en ik doe (met spijt) de groeten aan allen die mij naar u vragen. 
Dit is geschreven in de stad Nerghensna onder mijn geheime zegel aan het 
hemd, toen men schreef negen min(der) dan vier, drie weken voor Pasen, inde 
meimaand omtrent middernacht, toen ik hard lachte en sliep. In naam des 
Heren, amen. Geschreven door meester Altijd van Cleijnen Consten, onheilige 
geliefde, onwillige vriend, altijd onberaden. Finis. 
Ezon, Ezone, Ezonorum. nama karic ategram, matum ioet. Szvdcks'118 
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Plattegrond van een kruiden
tuin in de vorm van een doolhof 
'totsloeckx anden dijck', getekend 
door Dirck Jansz. na een bezoek 
op 1 mei 1605. Dergelijke dool
hoven waren in deftige kringen 
nogal gewild. Het is niet bekend, 
waar deze tuin heeft gelegen 
(Tresoar) 

Met name de openingszin 'dokken historie' (zulke historie) en de magische 
spreuk 'Ezon, Ezone, Ezonorum' lijken impliciet naar Dokkum te verwijzen. 
De sage dat hier voor de kust ooit de stad Esums oftewel Esonstad had gelegen, 
was algemeen bekend. Deze stad was verdronken in de zee omdat - zo luidde 
de topos - de inwoners een zondig leven hadden geleid. Het verhaal werd 
al rond 1500 verteld, maar raakte vooral bekend door de eerdergenoemde 
Croniicke van Vrieslantuit 1597.119 We mogen aannemen dat Dirck goed op de 
hoogte was van deze anekdote; mogelijk had hij de kroniek zelfs gelezen. Het feit 
dat men in Dokkum geen prozaromans en andere 'schone historiën' kon kopen, 
was voor hem blijkbaar een extra reden om met deze stad de spot te drijven. 

Is het een uiting van teleurstelling over de politieke koers van deze stad en 
het omliggende land, waar de adel zijn macht steeds meer liet gelden? Moeten 
we de spot over de gecastreerde haan, de doofblinde stedenmaagd, de zwij
gende ezel, de slappe blaasbalg, de lege collectezak en de gierigheid van de 
greidboeren letterlijk nemen? Het lijkt er wel op, gezien de opmerkingen over 
de verraden vriendschap die daarop volgen. De Blauwe Blaasbalg brengt 
anderen in vlam, maar heeft niet de moed het vuurtje zelf te onderhouden. 
De stad Nerghensna is het tegendeel van Altoena (Dircks eigen woonplaats). 
Sinte Niemant is de hoofdpersoon in verschillende spotschriften, waaronder 
een zestiende-eeuws rederijkersspel uit Antwerpen: de krachteloze tegen
hanger van Christus, die medelijden heeft met alle 'rechtveerdighe mannen', 
maar niet in staat is ook maar één van hen te helpen.120 Het maakt in elk geval 
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nieuwsgierig naar de gelegenheid waarbij Dirck dit gekunstelde stukje proza 
moet hebben voorgedragen. 

Dirck Jansz. wijdde zich later aan serieuzere zaken. Maar onder de Friese 
plattelandsbevolking bleven de prozaromans onverminderd populair. Ruim 
driekwart eeuw daarna ging Balthasar Bekker nog altijd te keer tegen de 
'paapsche grollen en romans van Amadis van Gaule, van den ridder Malegijs, 
van Valentijn en Ourson, van Fortunatus, en sulk slagh van quakken'.121 Ook 
Dokkum zou er niet van verschoond blijven. Een reiziger noteerde omstreeks 
1675 het navolgende opschrift boven de boekenkast van een plaatselijke 
herbergier. Daaruit blijkt in elk geval dat klassieke prozaromans als Ulen-
spieghel, De strijt van Roncevale, Floris ende Blancefleur, Malegijs en Reynaert 
nog volop de ronde deden, aangevuld met een keur aan eigentijdse lectuur als 
De geest van Jan Tamboer, Cervantes' Don Quichotte, Tabarins De doorluchtige 
quacksalver, Ariosto's De razende Roelant (Orlando furioso) en Timotheus van 
Hoorns vertaling van het scabreuze La puttana errante. 

Quichot en Thyl zijn hier besloten, 
Met Jan Tamboer en Taborijn 
Zelfs Roelant is hier niet verstoten: 
Der rechte zotten medicijn. 
Dats Floris, dat Oom Klaas zijn schriften 
Dat's Maldegys met Reynarts broers, 
Dit zijn Orlandes malle driften, 
En 't achterste is des Dwalend' Hoers.122 

Noten 

1 Bergsma, 'Memorijen', 57-58. Voor het manuscript: Hutter, Archieven hetBildt, 108 G. 
2 Visscher, 'Dagboek'. Gerbenzon, Aantekeningenboek. Het manuscript bevindt zich 
nu in Tresoar 347: Verzameling Handschriften, afkomstig van de Provinciale Biblio
theek, nr. 1182 (hs 1446). 3 Hoekstra en Van Koppen, 'Het Bildts'; Van Bree, 'Hollandse 
taalinvloed', 129-131. 4 Sannes, Geschiedenis, 162-164, 417-419; Postma's bijdrage 
in: Spahr van der Hoek, Geschiedenis landbouwl, 179. 5 Bergsma, 'Memorijen', 62-78. 
Zie ook Bergsma's overlappende bijdragen in: dez., Fryske skiednis, 48-53; 'Slow 
to hear'; 'Een dorp', 153-159; Gideonsbende, 67-68, 258-263, 539. 6 Dekker, 'Ego
documenten'; dez., 'Vier-en-twintig fragmenten', http://www.fhk.eur.nl/personal/ 
r.dekker/ SLOTAL.html (juni 2004). 7 Gerbenzon, Hemmema; Bergsma, Abel Eppensr, 
Breuker, Friese cultuur, 4, 19; Zijlstra, Geleerde Friesland, Kompjûterbestân nr. 6504, 
7935; Fokkema, 'De taal', 53.8 Lorenzen-Schmidt, 'Schriftliche Elemente'; dez., 'Biblio-
graphie'; Lorenzen-Schmidt en Poulsen, Anschreibebücher, dez., WritingPeasants (met 

http://www.fhk.eur.nl/personal/
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verdere titels); Spufford, Small books, 46. Over de doorwerking van schriftcultuur bij 
analfabeten: Balestracci, Renaissance in the Fields. 9 Breuker, 'Ut de skiednis'; Zijlstra, 
Geleerde Friesland, 68-69; Sannes, Geschiedenis, 42, 53, 64, 83, 95, 103, 109, 355-362. 
Vriend, mededeling van dr. K. Kuiken, Groningen. 10 Sannes, Geschiedenis, 108, 137; 
Knottnerus, 'Gylieden', 84 (noot 27). 11 Sannes, Geschiedenis, 137, 192, 260, 425-427, 
476; Zijlstra, Geleerde Friesland, Kompjûterbestânnr.449,1616,2489; Salman, Populair 
drukwerk, 421 en passim. 12 Gerbenzon, Aantekeningenboek, 174. Ik heb ten behoeve 
van de leesbaarheid leestekens toegevoegd en de orthografle aangepast aan het normale 
gebruik van klinkers en medeklinkers. 13 Vries, Ploegen koestal, 55-56, 107, 167-168; 
Hermans, 'Wat lazen Friezen', 17; Gerbenzon, Hemmema, 37. 14 Elema, Familieboek, 
Ter Laan, Prophecye vanjaarfke. 15 Riemannn, Geschichte des Jeverlandes, 42; Lohmeier, 
'Peter Sax'; Bolten, Stapelholm, 200; dez., Ditmarsische Geschichtel, 41-107; Poulsen, 
'Peasants'. Zie verder noot 8. 16 Hermans, 'Wat lazen Friezen', 17; vgl. Blom, Register 
Egodokuminten; Dekker et al., Egodocumenten. 17 Faber, 'Bildtboer', 12; Gerbenzon, 
Aantekeningenboek, 126-128. 18Debaene, Volksboeken, 325; Kruyskamp, Volksboeken, 
47. 19 Resoort, 'Prozaromans', 210; dez., Een schoone historie, 182-240;Van Selm, 
'Almanacken', 38-39, 58-59; Grootes, 'Onderzoek', 73-74; dez., 'Bestudering'; Pleij, 
'Literatuur in de volkstaal', 53-71, 75. Over de favoriete personages: Gerritse en Van 
Melle, VanAiol tot de Zwaanridder. Een grensverleggende studie van ruim 700 pagina's 
over Denemarken: Horstbol, Menigmands medie. Vgl. Classen, German Volksbuch, 
52-54. Daarentegen stelt Spufford, Small books, dat de zeventiende-eeuwse Engelse 
prozaromans in kleinere formaten alleen werden gelezen door 'a readership below the 
yeoman level in the countryside' (46-47, 51). 20 Fokkema, 'De taal', 53. 21 Hoppen
brouwers, 'Mapping', 48 (Westland); Van Cruyningen, Boerderijbouw, 39-42, 77-79; De 
Vries, Rural Economy, 63-64, 129-130, 145 (Westvoorne, Alphen aan den Rijn); Baars, 
Beijerlanden; Enno van Gelder, Nederlandse dorpen, 32-39 (Abbenbroek); Klok, Voorne 
en Putten, 193, 267. 22 Kloeke, Expansie, 61-73; Kuiken, 'Van kopers tot compagnons'; 
Sannes, Geschiedenis I, 27. 23 Buwalda, Woun, 26 (naar Bildtrekening 1527); Kloeke, 
Expansie; Sannes, Geschiedenis I, 20, 52, 69, 455-468; bijl. 498; dez., Grafschriften, 46; 
Meilink, Documenta, 133; Winkler, Dialecticon 1,490; Kuiken, 'Kettingmigratie', 21; dez. 
en Van Poelgeest, 'Bonteman'. Altoena was een ridderhofstede onder Delft, waar één 
van de initiatiefnemers resideerde. 24 Kuiken, 'Kettingmigratie', 20-22. 25 De Vries, 
'Bilts en Vriezenveens'; Verwijs en Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek II, kol. 
381. 26 Van der Ploeg, 'Hollânske ynfloed'; Weeda, Oecologische flora V, 24-26. 
27 Gerbenzon, Aantekeningenboek, 132, 148; Wijngaarden, 'In e st-d maakt', 14-16; 
Faber, 'Bildtboer', 42-43; Van der Molen, Boerenhuis, 74-77; Sannes, Geschiedenis, 416-
418; Buwalda, 'Winkelheakpleatsen'; Van Olst, Uilkema 1,225,426, dl. 2,330-331, 806-807 
(nr. 159, 381). Voor Zuid-Holland e.o.: Hartigh, Zoete mijmerij, 288, 296-297, 300, 337, 
345,402; Van Olst, Uilkemall, 428-429; Van Cruyningen, Boerderijbouw, 75-79, 97,101, 
110, 112-115. Over de introductie van de kloosterschuur in het Noorden: Gläntzer, 
'Gulfhaus'. 28 Sannes, Geschiedenis, 85-85; Bergsma, Gideonsbende, 516-516; Zijlstra, 
'Blesdijk's verslag', 65. Over de davidjoristen: Zijlstra, Om de ware gemeente, 157-
170, 202-210, 323-326. 29 In 1655 was een kwart van de boeren van St. Annaparochie 
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en Vrouwenparochie doopsgezind, bij de overige bevolking lag dit aandeel vermoede
lijk veel lager. Katholieken waren er vrijwel niet. Vgl. Kuiken, 'Kettingmigratie', 23-27, 
30-31; Breuker. 'Fryske plattelân', 173; dez., 'Nogmaals de positie'; Sannes, Geschiedenis, 
86, 348. 30 Bergsma, Gideonsbende, 103-105. 31 Zie noot 11. 32 Knottnerus, 'Bauern-
freiheit'; 't Hart, 'Rulers and repertoires'; dez., 'Boerenopstand'; Van Deursen, 'Burgers 
van Graft'; Klok, Voorne en Putten, 62, 95, 111. 33 Spahr van der Hoek, Geschiedenis I, 
126-131, 170-173, 333; Guibal, Democratie, 79. Deze verandering in de sociale positie 
van de Friese boerenstand is nog altijd onvoldoende onderzocht. 34 Zijlstra, Geleerde 
Friesland, 157, 183. 35 Kuiper, 'Profijt', 179-180; Spanninga, 'Magistraatsbestelling', 
139-142; Winsemius, Chronique, 893-894; Breuker, Japix II, 201-208; dez., Friese cultuur, 
Sannes, Geschiedenis, 188-226; Aanteeningenboek, 151; Bergsma, 'Memorijen'. 36 Bergsma, 
Gideonsbende, 148, 361. 37 St. Annaparochie: Bergsma, Gideonsbende, 174-176, 539. 
38 Breuker, Friese cultuur, dez., 'Nadere Reformatie'. 39 Over de voetangels en klem
men van het begrip 'burgerlijkheid'; Hendrix en Meijer Drees, Beschaafde burgers. 
40 Gerbenzon, Aantekeningenboek, 120. 41 Briels, Zuid-Nederlanders, 198-199, 207; 
I.H.V.P.N., 'Beginsel', 533-537, 544; Zijlstra, Om de ware gemeente, 284-298; Janssens, 
'Verjaagd uit Nederland'. Namen bij Decavele, Dageraad I, 358, 509 en II, passim. 
42 Burke spreekt in dit opzicht over de Renaissance als 'een verzameling culturele prak
tijken'; dez., European Renaissance, 51, 106, 203-209, 217-220; Schunicht-Rawe en 
Lüpkes, Handbuch, 324-374; Rens, 'Literatuur en toneel', 166-168. 43 Sannes, Graf
schriften, 42; Pathuis, Gedenkwaardigheden, 197 (nr. 842); Ligtenberg, 'Grafzerken'; 
Karstkarel, Renaissance in Friesland. 44 Baardt, Boere-Practica, r. 178 en p. 37; Sannes, 
Geschiedenis, 419-421; Kuiken, 'Kettingmigratie', 29; dez. en Van Poelgeest, 'Bonte-
man', kol. 708. 45 Van der Molen, Kalenderfeesten, 16-19, 140-142; Oldenhof, Schuil
kerkjes, 60; Sannes, Geschiedenis, 297; Dykstra, Volksleven I, 69-70; Aantekeningenboek, 
173; Kramer, Volksleben, 201-208, 224; Kalff, Geschiedenis, dl. 3, 154. Over de stedelijke 
achtergrond van deze gebruiken: Gessier, 'Zwaarddansen'; Pleij, Blauwe schuit, met 
name hst. 2. 46 Grootes, 'Jeugdig publiek'; Stipriaan, Het volle leven, 44-45, 140-142. 
47 Oldenhof, Schuilkerkjes, 82-83; Van der Molen, Kalenderfeesten, 53-54; Reitsma en 
Van der Veen, Acta, 58, 78, 91,113, 115, 139-140,168,182, 189, 214; Rooijakkers, Rituele 
repertoires, 318-326; Kramer, Volksleben, 141-44, 194-201. 48 Grootes, 'Jeugdig publiek'; 
Burke, European Renaissance, 197-199, 206-207. 49 Gerbenzon, Aantekeningenboek, 
129; Van der Molen, Kalenderfeesten, 21-28; Van der Graft, 'Balslaan'. 50 Winsemius, 
Chronique, 897; Sannes, Geschiedenis, 186-187; Bekker, Betoverde weereld, dl. 4, hst. 5, 
par. 15; Van Deursen, Kopergeld, dl. 2,46.51 'Memorijen', 70, 73-74; Aantekeningenboek, 
124. 52 Kuiken, 'Kettingmigratie', 23-24; Sannes, Geschiedenis, 68, 102, 133; Aanteke
ningenboek, 161.53 Reitsma en Van der Veen, Acta, 149,182,189; Sannes, Geschiedenis, 
84, 151; Bergsma, Gideonsbende, 71-72; Noomen, 'Suffridus Petrus', 157-159; Vgl. 
'Memorijen', 76. 54 'Memorijen', 63, 65, 76. 55 Ibid., 74. 56 Ibid., 95; Cuperus, Kerkelijk 
leven II. 2,96; Dykstra, Volksleven 1,170-171; Buwalda, Woun, 77-79; Sannes, Geschiedenis, 
428; Van der Molen, Kalenderfeesten, 46; Reitsma en Van der Veen, Acta, 78,91; Oldenhof, 
Schuilkerkjes, 60. 57 Brady, 'Rites of Authonomy'. 58 Hedendaagsche historie, 437; 
Potter, Reize II, 128. 59 Sannes, Geschiedenis, 425-429; Salman, Populair drukwerk, 50, 



10 4 O T T O K N O T T N E R U S 

245 en passim. 60 Grootes, 'Leven', 353-356; Haitsma Muiier en Van der Lem, Reperto
rium, nr. 20, 260, 412; Van der Zee, 'Van oudsher beschaafd'. 61 Onderwijs: Resoort, 
'Kritiek en censuur', 211; dez., 'Prozaromans', 74-77. 62 Giesecke, Buchdruck, 425-433, 
660-662. 63 Aantekeningenboek, 104, 143, 157; Frijhoff, Evert Willemsz., 409; Tobias 4:1 
en 5:29. Over calligrafie: Burke, European Renaissance, 197. 64 Greilsammer, Een pand 
voor het paradijs, 91-104, 179-180; Resoort, Borchgravinne van Vergi, 224; Gerbenzon, 
Aantekeningenboek, 157; Fryske Akademy: Apparaat Breuker, nr. 1610.05, 1612.08, 
1613.02. Ik heb bij de verwijzingen naar het Apparaat Breuker afgezien van het gebruik 
van volgnummers voor afzonderlijke titels. 65 Pleij, 'Literatuur in de volkstaal', 4, 57; 
dez., Clucht boeckAzie de bijlage bij dit artikel); Braekman, 'Gedrukte raadselboekjes', 
122-125. 66 Gerbenzon, Aantekeningenboek, 184-185, 189. 67 Ibid., 90, 99, 101, 107, 
115, 120, 177, 178, 181, 183. 68 Ibid., 74, 94, 124, 190; Van Haver, Incantatieliteratuur, 
191, 257-260, 481, nrs. 300, 478, 702, 703, 776, 1030, 1033, 1038; Bächtold-Stäubli, 
Handwórterbuch, dl. 2, kol. 1-2.69 Aantekeningenboek, 130,143; Dykstra, Volksleven, dl. 2, 
176-177, 250-251; Knottnerus, 'Angst', 152-154. 70 Burke, European Renaissance, 195. 
71 Aantekeningenboek, 157-158, 168, 173; Moser, De strijd voor rhetorica, 21-68. 
12 Aantekeningenboek, 126-128, 167, 175; Niemeijer, 'Datering', 64. Ti Aantekeningen
boek, 157-158, 177. 74 Ibid, 85-86, 158, 177. 75 Ibid., 103, 126-128. 76 Ibid., 74, 147-149, 
153-155,77 Faber, 'Bildtboer', 43-45; Aantekeningenboek, 135-136; Spies, 'Doolhoven'. 
78 Pyter Jansz. werd burger in 1598. Zie: Aantekeningenboek, 93-94, 132; HCL, Burger-
boeken, M 226, p. 256 (1598); HCL, Aestimatieboeken, z7, fol. 119 (8 mei 1606). 79 Aanteke
ningenboek, 95, 127, 132; Salman, Populair drukwerk, 300, 302; Sannes, Geschiedenis, 
156. 80 Aantekeningenboek, 124. 81 noemt zijn bruid Sw, haar grafsteen vermeldt de 
naam Siu. Mijns inziens betreft het een variant van de naam Siuwe, die zich eerst via de 
verkleinvorm Sieuwke heeft ontwikkeld tot het hedendaagse Sjoeke (met langgerekte 
oe). Zie: Fokkema, 'De taal', 65. Vgl. bij Dirck Jansz. de Oost-Nederlandse taalvorm Jw 
'Uw' (Fries: jou). 82 Aantekeningenboek, 133-134, 136-139, 143. Over de engelen-
verschijning ook: Frijhoff, Evert Willemsz., 411-412. 83 Aantekeningenboek, 152. 
84 Bergsma, Gideonsbende, 61,311; Breuker, Friese cultuur, 4.85 Van Dixhoorn, 'Writing 
poetry'. 86 Aantekeningenboek, 126-128, 148. 87 Verder is voor de identificatie gebruik 
gemaakt van: Pleij, 'Prozaromans'; Schotel, Volksboeken; Van Bork en Verkruijsse, 
Auteurs, De Rynck en Welkenhuysen, De Oudheid; Hummelen, Rederijkersdrama; 
Scheurleer, Liedboeken; Van Selm, 'Catalogi', bijl. 3; Jonckbloet, Geschiedenis. 
88 Resoort, 'Prozaromans', 83. Zijn Bibliografie van verhalende Nederlandse literatuur in 
druk, 1470-1600 is in bewerking. Ook in Denemarken is naar schatting de helft tot 
tweederde van de edities uit de tweede helft van de zeventiende eeuw bewaard geble
ven; Horstbol, Menigmands medie. 89 Knottnerus, 'Gylieden', 29-30, 51-60; Göttsch, 
'Wiedertäufer', 20; Kuiken, 'Kettingmigratie', 38; Van der Linden, David Joris, nr. 207; 
Apparaat Breuker, nrs. 1616.10, 1615.05, 1619.07; Visser, Broeders I, 357. 90 Over Spot-
prognosticaties: Van Kampen et al., Het zal koud zijn. 91 De Schuyt-Praetgens werden 
opgenomen in het boekje Den Nederlandtschen Bye-korf (z.pl. 1608); Harline, Pam-
phlets, 199-208. 92 Slechts enkele drukkers gebruikten dit lettertype. Vgl. Debaene, 
Volksboeken, 143; Meeus, 'In dees spieghel', noot 7. 93 Debaene, Volksboeken, 212; 
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Kalff, 'Liederen'; Gallée, 'Griseldis', 13-14; Coigneau, 'Hertog van Brunswijk'. 94 De ver
bastering tot Jascoe hangt wellicht samen met de Bildtse voornaam Jascobus; één van 
de afbeeldingen toont de droom van Jacob. Vgl. Van der Molen, 'Bijzondere vondsten'; 
Ziilstra, Om de ware gemeente, 346-347; De Blécourt, Oldambt, 118, 363, 374-375; 't 
Hart, 'Rulers and repertoires'. 95 Resoort, 'Kritiek en censuur'; dez., 'Rijmdrukken', 
336; Van Selm, 'Catalogi', 236-240 en bijl. 3, nrs. 17, 24, 25, 32, 50, 58; Debaene, Volks
boeken, 322-325. 96 De Rynck en Welkenhuysen, De Oudheid, 276. 97 Over de rol van 
marskramers bij de verspreiding van boeken: Salman, Populair drukwerk, 217-218, 
299-316; Grootes, 'Onderzoek', 69-72; Van Selm, 'Almanacken', 50-55; Spufford, Small 
books, Harline, Pamphlets, 87-91. Voor de achttiende eeuw: Salman, 'Vreemde loo-
pers'. 98 Enkele titels zijn alleen bekend uit latere uitgaven van Cornelis Dircksz. Cool, 
die kennelijk Mullers fonds heeft overgenomen. 99 Briels, Boekdrukkers, 22, 238-239, 
285-288,373-375,462-463, 531-537; Debaene, Volksboeken, 320-321; Van Selm, Amadis 
van Gaule, 31.100 Breuker, 'Eekhoffs geschiedenis', 175-178; Briels, Boekdrukkers, 393-
401; Salman, Populair drukwerk, 290-291; Hermans, 'Boekenbezit', 62-63. Verdere 
gegevens over drukkers ontleend aan de STCN. 101 Mellink, Documenta, 94-95; Nan-
ninga Uiterdijk, 'Vervolging'; Kuiper, Geuzenliedboek, dl. 2, 337-338; Salman, Populair 
drukwerk, 308; Bakker, 'Handschriften en boeken', 96, 112-113. 102 Bakker, 'Hand
schriften en boeken', 4, 8. 103 Doornbos, 'Boekdistributie', schat dat in het achttiende-
eeuwse Groningerland zo'n 15-20 dorpswinkeliers boeken verkochten (p. 3). 104 Breuker, 
'Eekhoffs geschiedenis', 177-178; Apparaat Breuker, nr. 1610.05; Dijstelberge, 'De Cost 
en de Baet', 232; Moes en Burger, Boekdrukkers I, 272-275, III, 317-320; Hummelen, 
Repertorium, nr. 3 U. Cornelius Claesz. leverde mogelijk ook de boeken uit Den Haag 
en Delft. 105 Apparaat Breuker, nrs. 1599.11, 1606.07, 1613.02, 1615.05, 1616.07. Bij 
'Hector de Vromen' zal het - gezien de voorraad van 19 exemplaren - om de Destructie 
van Troyen gaan, waarvan in 1599 een exemplaar wordt vermeld. Hermans, 'Boekenbezit', 
74; Van Selm, Amadis van Gaule, 94-99. Over de populariteit van Boccaccio ook: Van 
Stipriaan, Leugens en vermaak. Over de boekenprijs, die vooral werd bepaald door de 
kosten van het papier: Van Selm, 'Voor een civielen prijs'; Salman, Populair drukwerk, 
318-322. 106 Baardt, Boere-Practica, 31, r. 324-326; Gerbenzon, 'Lijtse-noght'; Van 
Selm, 'Almanacken', 55; Salman, 'Vreemde loopers', 89; dez., Populair drukwerk, 303, 
308; Pleij, 'Literatuur in de volkstaal', 56. 107 Breuker, 'Boekbezit'; Hermans, 'Fries 
boekenbezit'; Visser, Broeders I, 357-360, II, 262-268. 108 Grootes, 'Bestudering', 
18. 109 Apparaat Breuker, nrs. 1601 (15 januari, ongenummerd), 1613.07, 1604.04, 
1602.15, 160 [...] (2 juni, ongenummerd), 1616.02. 110 Een oud boekje in monniken-
schrift'. Vgl. Apparaat Breuker, nrs. 1585.14, 1614.07, 1608.02; Hermans, 'Boekenbezit', 
73; Van Selm, Amadis van Gaule, 28-32, 73; Buisman, Prozaschrijvers, 40, 130. Van het 
Vorstelijck Gheschenck en Goularts Schat-camer zijn geen vroege edities bekend. 111 
Aantekeningenboek, 162-163, 168. 112 Pleij, 'Rederijkersliteratuur'; Stipriaan, Het volle 
leven, 152; Classen, German Volksbuch, 53, 57. Over de rederijkerij een recent overzicht: 
Ramakers, Conformisten en rebellen. 113 Grootes, 'Leven', 357-359; Van der Heijden en 
Van Boheemen, Met minnen versaemt, 183-184, 245, 266-267; Vandevelde, Kamers van 
Rhetorica. 114 Kalff, Geschiedenis, dl. 3, 471; Grootes, 'Organisatievormen', 56-58; dez., 
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'Jeugdig publiek', 84; Meeus', 'In dees spieghel', 131, 134. 115 Breuker, 'Rederikers-
keamer'; dez., 'Collegium'; dez., 'Rederikers'; Worp, Geschiedenis van hetdramall, 20; 
Apparaat Breuker, nr. 1599.11; Hummelen, Register, nr. 3C en 31; De Boer, 'Trekkings-
lijsten'. 116 Breuker, 'Rederikerskeamer'; dez., 'Eekhoffs geschiedenis', 180. 117 Van 
Deursen, Kopergeld II, 86; Debaene, Volksboeken, 322; Resoort, 'Kritiek en censuur', 
205. 118 Aantekeningenboek, 189-190, 215-216 (doecke, pars). 119 Andreae, 'Bijdrage', 
223-234, naar Chroniicke van Vrieslandt, 59-60, 76, 78. 120 Veelderhande dichten, 150-
156 (gedrukt te Antwerpen 1600); Fricke, Niemand, 62-139; Rooijakkers en Van den 
Berg, 'Niemand'; Kalff, Geschiedenis III, 159. 121 Bekker, Betoverde weereld, dl. 3, 155, 
hier gecit. door Van Deursen, Kopergeld II, 87.122 Sweers, Koddige opschriften 1,47-48. 
Het meest recente boek dateerde uit 1670. Oom Klaas heb ik niet kunnen identificeren. 
Vgl. verder: Schmidt, Kluchtboeken, 41-57; Debaene, Volksboeken, 165-172; Buisman, 
Prozaschrijvers, 19,320-321, 503; Franco, Dwalende hoer. 
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van sijne majesteyt van Engelandt (Rotterdam: J. Jansz. 

1605,4°). 



O T T O K N O T T N E R U S 

noch een boeck 
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boeken, 257-258. Hummelen, Rederijkersdrama, no. 0 A 
5. Van Bork en Verkruijsse, Auteurs, 524-525. Resoort, 
'Rijmdrukken', 329. British Library. 
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11 

12 

13 

een van alexander 
van medts Die in 
tvrkiijen gewanghen 
wart 

noch een Hijstorije 
vand onderganck dar 
stat Jerwsalem 

noch een hijstorie 
vanden sewen vroe
den van roemen 

Alexander van Metz: Een schone historie van Alexander 
van Mets / hoe hy in Turckijen ghevangen werdt 
(Amsterdam: CD. Cool 1645, 4°). Antwerpen vóór 1518 
(?), geen oudere eds. overgeleverd, maar genoemd in de 
catalgus van C. Claesz., Amsterdam 1610 (4°). Neder
duitse eds. sinds 1500, tevens bestaan er een Nederland
se en een Duitse liedbewerking. Lit.: Debaene, Volks
boeken, 28-31. Vriendel. meded. van R.J. Resoort. 
Destructie van Jerusalem: De schoone historie vande 
deerlijcke destructie ende ondergane der stadt van 
Jerusalem (Antwerpen [Maastricht]: J. van Ghelen (II) 
1603, 4°). Diverse eds. sinds 1482, o.a. Antwerpen 1566, 
1589 en 1598 (J. van Keerbergen, 4°), ook tweetalig voor 
het onderwijs; bewerking van Jacob van Maerlant's Rijm
bijbel. Lit.: Debaene, Volksboeken, 244-245. Van Selm, 
'Catalogi, bijl. 3, nr. 50. Pleij, 'Prozaromans', 38-39. 
F. Schouwers et al., Exposition Le livre populaire. Image-
rie, contes et histoires populaires (Brussel 1934), nr. 172. 
De zeven wijzen van Rome: Een schone ende ghenoech-
lijcke historie vande seuen Vroeden van Roomen 
(Amsterdam: WJ. van Campen voor C. Claesz. 1595, 4°); 
eerste ed. Gouda 1479, daarna vijf eds. tot 1500, vertaald 
uit het Latijn. 

De inventaris van landschapsdrukker Rombertus Doyema 
te Franeker bevat in 1616: '16 Wijse van Romen 1-8-0'. 
Apparaat Breuker no. 1616.07. Lit.: Debaene, Volksboeken, 
198-205. Moes en Burger, Boekdrukkers, dl. 1,343-344. 

14 noch een hijstorie van Floris ende Blancefleur: Van Floris en[de] Blancefleur 
florijs ende blancefloer (Amsterdam: O.B. Smient 1642, 4°). Eerste ed. Antwerpen 

ca. 1508, daarna ca. 1517, ca. 1550 en 1576 (W. van 
Parijs). Bewerkt naar het Middelnederlandse gedicht. 
Geen oudere Noord-Nederlandse eds. bekend. 
De inventaris van boekhandelaar Jacob Jansen te 
Leeuwarden bevat in 1610: '45 duitse historiën van 
Wlenspiegel blance fleur etc.' Apparaat Breuker, nr. 
1610.05. Lit.: Debaene, Volksboeken, 48-53. Van Bork en 
Verkruijsse, Auteurs, 206. Pleij, 'Literatuur in de volk
staal', 65, 89. 

15 noch een hijstorie Clamides ende Claermonde: Vertaling van: Cy commence 
van clamijdes le liure de clamades filz du roi despaigne et de la belle 
ende de schone clermonde fille du roy carnuaut (Lyon ca. 1480). Niet 
claermonde overgeleverd is een Nederlandse ed. uit 1562 (Antwerpen: 
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noch een hijstoorie 
van mariken van 
nemwegen 

noch een vanden 
redder metter 
swanen 

noch een hijstorie 
vanden prense 
melijawdes genaent 
den redder met 
het crvijse 

noch een hijstorije 
van esoepes faebelen 

S. Cock). Coornhert noemt 'Clamide' als een verboden 
boek; censuurlijsten uit Brugge (1612) en Mechelen 
(1623) spreken over 'Clamydes met het peerdeken'. Lit.: 
Debaene, Volksboeken, 213-214. Vriendel. meded. van 
RJ. Resoort. 
Mariken van Nieumeghen: Een schone historie, ende 
zeer wonderlijke ende waerachtighe gheschiedenisse 
van Mariken van Nimmegen (Utrecht: H. van Borculo 
1608, 4°), eerste ed. Antwerpen ca. 1518, geen verdere 
eds. uit de zestiende eeuw overgeleverd. 
Lit.: Debaene, Volksboeken, 259-260. Hummelen, Rede
rijkersdrama, no. 4 03. D. Coigneau, Mariken van Nieu
meghen (Hilversum 1996), 14. 

Helias de ridder met de Zwaan: Een schone Ende Mira-
culeuse Historie vanden Ridder metter Swane, die te 
Nimmeghen in Gelderlandt t'scheep quam (Amsterdam: 
CD. Cool 1651, 4°). Eerste ed. Antwerpen ca. 1520. Niet 
bewaard zijn eds. ca. 1547 (approbatie) en ca. 1589 'van 
den Ridder metten Swaen' (Antwerpen: J. Verdussen z.j., 
4°). Lit.: Debaene, Volksboeken, 74-81. Pleij, 'Prozaro
mans', 38. 

Vgl. Cronijcke, vanden vromen ende ontsienelijcken 
ionck-heer Floris van Grecien, ghenaemt den ridder 
metten Swanen (Amsterdam: C. Claesz./E. Muller 1593, 
4°): één van de Amadis van Gaule-romans. 
Meliadus (Ridder met het Kruis): Een schoone historie 
van den Ridder met dat Kruyce, genaemt Prins Meliadus 
den enighgeboren zoon van den Keyser Maximiliaen uyt 
Duytslandt (Amsterdam: M. de Groot ca. 1656-1681, 4°). 
Geen oudere eds. overgeleverd, genoemd Antwerpen 
1619. Oorspr. Meliadus de Leonnoys, ca. 1540 vertaald 
uit het Frans. Lit.: Debaene, Volksboeken, 225-226. 
Vita Aesopi (Aesopusroman): Dat wonderlicke leuen 
Esopi, met syn ghenuechlijcke fabulen (Rees: D.W. van 
Santen 1585, 8°). Heruitg. door W. Kuiper en RJ. 
Resoort, Het ongelukkige leven van Aesopus (Amster
dam 1990). Eerdere eds. Antwerpen vanaf 1485, vertaald 
uit het Frans naar het Duitse origineel van Heinrich 
Steinhöwel (ca. 1477/78), er is ook een tweetalige ed. uit 
1548. Latere ed. Amsterdam: H. Barentsz. 1612 (8°). 
De inventaris van boekhandelaar Jacob Jansen te 
Leeuwarden bevat in 1610: 'Vier boeckiens van t'leven 
Hesopus'. Apparaat Breuker. nr. 1610.05. 
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Vgl. Hondert fabvlen, Aesopus, in Neder-duytschen rijm 
vertaelt; met houtsn. van A. SyMus (Leiden: C. Guyot 
1598, 12°). De inventaris van boekhandelaar Pieter Pie-
ters Soutelande te Leeuwarden bevat in 1613: '2 fabulen 
Esopi met schone bladen 0-4-4'. Apparaat Breuker, nr. 
1613.02. Lit: De Rynck en Welkenhuysen, De Oudheid, 
67-68, 384. Van Selm, 'Catalogi', bijl. 3, nr. 32. Debaene, 
Volksboeken, 322. 

20 noch een clweft Kluchtboek: Clucht Boeck (Antwerpen: H. Hendricksz. 
boeck 1576,8°). Eerste ed. Een nyeuwe clucht boeck (Antwerpen: 

J. Wijnrijcx 1554, 8°), heruitg. door H. Pleij et al. (Nijmegen 
1983). Bewerkt uit het Duits: Johannes Pauli, Von Schimpff 
und Ernst (Straatsburg 1522). Andere eds. Antwerpen vóór 
1570, 1600, Amsterdam 1608 (8°). De ed. van Dirck Jansz. 
moet dateren van vóór februari 1600 (zie onder). 
De inventaris van Frans Janssen, burgemeester van 
Sneek, noemt in 1608 'een Clucht boexcken ende 
Leysboexcken'. Apparaat Breuker, nr. 1608.02. Lit.: Pleij, 
Clucht boeck, 13-16. 

21 noch een van Ulenspieghel: Ulenspiegel: Van ulenspiegels leven. Ende 
wienspeghel schimpelijcke werken unde wonderlijcke avontueren 

die hie hadde (Antwerpen: J. van Ghelen (II) 1580). Eds. 
te Antwerpen vanaf ca. 1525, ookAntwerpen 1575, Rees 
1577. Noord-Nederlandse eds. vanaf 1600 (Amsterdam: 
H.J. Muller) en 1613 (Rotterdam). 
De inventaris van boekhandelaar Jacob Jansen te 
Leeuwarden bevat in 1610: '45 duitse historiën van 
Wlenspiegel blance fleur etc.' Apparaat Breuker, nr. 
1610.05. Lit.: Debaene, Volksboeken, 178-190. L. Geeraedts 
(ed.), Ulenspiegel: Antwerpen 1580 (Antwerpen 1987), 
35-35. PJ.A. Fransen, 'De oudste Nederlandse Uilen
spiegeltekst: inhoud, interpretatie en receptie', Spektator 
17 (1987-88), 167-185. Vriendel. meded. R.J. Resoort. 

22 noch een raedtsels Raadselboek: Jacob van der Mersch, T'groote Raedtsel-
boeck Boeck: inhoudende dry hondert nieuwe Raedtsels met 

d'uytlegginghe van dien (Amsterdam: C. Claesz. 1604, 
8°). Volksraadsels, later omgewerkt voor schoolgebruik, 
met eds. 1593 (Haarlem: G. Rooman voor C.Claesz. te 
Hoorn), 1595,1612 en 1614. 

Eventueel: Raedtsel-Boecxken, Inhoudende veelder-
hande schoone ende eerlijcke Vraghen ende Antwoor
den (Haarlem: G. Rooman 1598). 
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De inventaris van boekhandelaar Jacob Jansen te 
Leeuwarden bevat in 1610: 'Twe raetsel boecken ... Drie 
ongebonden raetsel boecken'. Apparaat Breuker, 
nr. 1610.05. Lit: Kalff, Geschiedenis, dl. 3, 571, noot 1. 
Braekman, 'Gedrukte raadselboeken', 122-125. 

23 noch een van Reynaert: Reynaert de vos: een zeer ghenuechlicke ende 
reijnnaerdt de vos vermakelicke historie (Delft: B.H. Schinckel 1603, 8°). 

Eerste ed. Gouda 1479, bewerkt Antwerpen 1564/66, 
daarna vele eds. 
De inventaris van boekhandelaar Jacob Jansen te Leeuw
arden noemt in 1610: 'Drie boeckiens van reintien de Vos'. 
De inventaris van landschapsdrukker Rombertus Doyema 
te Franeker telt in 1616 '5 Reynke de Vos 0-7-8'. Apparaat 
Breuker, nr. 1610.05,1616.07. Lit.: Debaene, Volksboeken, 
147-154. Van Bork en Verkruijsse, Auteurs, 476-479. 

24 noch een niijar sang Nieuwjaarliedekens: Nieu jaar liedekens uyt ghegheven 
boeck by de retorijck kamer t'Aemstelredam In lied' bloeyende 

vanden jare vijfthienhondert eenentachtentich tot den 
jare 1608 (Amsterdam: H.J. Muller 1609, 8°). Lit:. Jonck-
bloet, Geschiedenis, dl. 3, 23-24. 
Eventueel: Den nieuwen Lust-Hof. Gheplant vol... 
ghesangen, als mey, bruylofts ende nieuw-jaers-liede-
kens (Gouda: Hans Matthysz. 1602). Ik heb verder geen 
vergelijkbare titels kunnen vinden. 

25 noch een van dochter Faustus: Waerachtighe Historie van Doctor Johannes 
vawstes Faustus (Den Haag: A. Hendricksz. 1601, 8°). Die historie 

van D. Johannes Faustus... Nu wederom op het nieuws 
uit den Hoochduytschen exemplaer oversien (Arnhem: 
[Jan Jansz.?] [1608?], 4°). Vertaald naar het Duitse origi
neel uit 1587 door Carel Baten, eerste ed. Dordrecht: J. 
Canin 1592; niet overgeleverd eds. Emmerich 1592 en 
Delft 1607 (allen 8°). 

Een Friese boekeninventaris uit 1599 noemt 'D'Historye 
Doctoris Joannis Faust' Apparaat Breuker, nr. 1599.01. 
Hermans, 'Boekenbezit', 75. Lit.: Debaene, Volksboe
ken, 214-215. B.H. van 't Hooft, Das holländische Volks-
buch von Doktor Faust (Den Haag 1926), 48 ff., 138-139. 

26 noch een geesen sang Geuzenliedboek: Een Nieu Geusen Liet-Boexken (Den 
boeck Haag: H.J. van Wouw (I) 1603,8°). Eerdere eds. 1581,1588, 

1592,1595 en 1601, allen 8°. Lit.: Kuiper, Geuzenliedboek. 
De inventaris van boekhandelaar Jacob Jansen te 
Leeuwarden noemt in 1610: 'Drie geuse lietboecken'. 
Apparaat Breuker, nr. 1610.05. 
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27 

28 

29 

30 

31 

noch een trowhertijge 

vermanige aen het 

neder Landt 

noch een hijstorie 

vant sotten schep 

noch een awontwer 

boeck van 

awontweren 

noch een gex almenack 

ende prognostijcacie 

noch een corte 

croniecke wt veel 

cronicken 

Een trouhertighe vermaninghe: Ireneus Ammonius [ps. 

van Everhard van Reyd], Eene trouhertighe vermaninghe 

aen het Vereenichde Nederlandt, om niet te luysteren na 

eenige ghestroyde ende verzierde vreed-articulen (Buyten 

Antwerpen: P. Claessen 1605, 8°), er verschijnt ook ed. in 

4° door 'een lief-hebber der selve vryheyt'. Lit.: Knuttel, nr. 

1300. 

Het Narrenschip: Nauis Stultorum: oft: der sotten schip 

(Antwerpen: J. van Ghelen (II) 1584, 4°), eerdere eds. 

Parijs 1500, Antwerpen 1504, 1548, naar Sebastian 

Brandt, Das Narrenschiff (1494). Mogelijk echter een 

onbekende ed. in octavo. Latere eds. Aff-ghebeelde nar

ren speel-schuyt (Leiden: H.L. van Haestens 1610, 4°; 

ook Amsterdam: J.E. Cloppenburg 1635, 8°). Lit.: Debae-

ne, Volksboeken, 261. L. Geeraedts, 'Der zotten ende der 

narrenscip. Zur niederländischen Tradition des Narren-

schiffs von Sebastian Brant', Niederdeutsches Wort 19 

(1979), 29-66, hier 47. 

Avonturenboek: Tboeck van der Auonturen ende van 

tijtcortinge, van versinnen (Antwerpen: J. van Ghelen (II) 

1598), ook eds. 1580, 1608 en latere jaren. Bewerkt naar 

het Italiaanse waarzeggerboekje van Lorenzo Spirito 

Gualtieri, Libro della ventura (Perugia 1482). Lit.: Pleij, 

'Literatuur in de volkstaal', 54, 57. 

Vgl. ook de vele uitgaven van de Amadis de Gaule-romans, 

die rond 1600 tevens als schoolboek werden gebruikt. 

De inventaris van boekhandelaar Pieter Pieters Soutelande 

te Leeuwarden bevat in 1613 een tien afleveringen van 

het 'boeck Amadis' voor prijzen van 4 tot 8 stuivers. 

Apparaat Breuker, nr. 1613.02. 

Spotprognosticatie: Lit. Van Kampen et al., Het zal koud 

zijn. 

Een corte cronike: Een corte chronijc, wt vele chronijken 

te samen [...] ghebracht, tracterende den oorspronck 

ende krijch de Vriesen tot desen dach toe van Westvries-

lant, Groeningherlant, ende Oostvrieslandt (Amsterdam: 

H. Barentsz. 1609). Eventueel: Een corte cronike, 

wt voele croniken toesamen ... ghebracht (Kampen: 

S. Joessen 1563, 8°), eerdere eds. Kampen 1537 en 1553. 

De auteursnaam Sybe Jarichs is vermoedelijk een latere 

mystificatie. De inventaris van Jan Pyeters, hoedenmaker 

te Leeuwarden, bevatte in 1604 'D'Fryessche Cronijcke 

olt zynde'. Blijkbaar wordt hier iets anders bedoeld dan 
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32 

33 

34 

35 

36 

noch een ammerwees 
sanboeck 

noch een despetaes 
boeck tessen de vader 
ende de soen 

noch een vande 
Letter const seer 
fraeij 

noch een schrewen 
hijstorie inhwdende 
geslicke fabelen 

noch een schrewen 
hijstorie inhoudende 
sendtbriewen 

de Croniicke, ende warachtige beschryvinghe van Vries-
lant (Leeuwarden: JJansen/Amsterdam: C. Claesz. 1597, 
2°), die onder andere als 'D'Fryesche Cronycq - in folio 
Nederduytsch' in andere inventarissen voorkomt. Appa
raat Breuker, nrs. 1604 (16 januari, ongenummerd), 
1604.01, 1606 (13 mei, ongenummerd). Lit: Haitsma 
Muiier en Van der Lem, Repertorium, nr. 260. 
Amoureus liedt-boeck: Nieu amoureus liedt-boeck. Inhou
dende verscheyden nieuwe amoureuse liedekens, die noyt 
te voren in druck zijn gheweest (Amsterdam: H. Barentsz. 
1605, 8°). Eerdere eds. 1589 en 1602. De inventaris van 
boekhandelaar Jacob Jansen te Leeuwarden bevat in 1610: 
'Een amoreus lietboeck... Acht amoreuse liet en[de] refe-
rien boexckes'. Apparaat Breuker, nr. 1610.05. Lit.: Scheur
leer, liedboeken, 135,138. Kalff, Geschiedenis, dl. 3,251. 
David loris, Catechesis: David Joris, Catechesis dat is, 
onderwijslijck gespreek, tusschen vader unde soon, die 
catechismiseringe unde catechumenieringhe betreffende 
([Rotterdam: D. Mullem], 1590 [of later], 8°). Eerdere ed. 
1560. Lit.: Van der Linde, David Joris, nr. 207. Kuiken, 
'Kettingmigratie', 38. 

Spieghel, Twe-Spraack: [Hendrik Laurensz. Spieghel], 
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, o'fte 
uant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen 
taals, uytghegheven by de Kamer In liefd bloeyende, 
t'Amstelredam (Leiden: Chr. Plantijn 1584, 8°), met een 
voorwoord van Dirck Volkertsz. Coornhert. Heruitg. 
door G.R.W. Dibbets (Assen 1985). 
Gheneuchelijcke fabelen: Heyman Jacobi, Gheneuche-
lijcke, eerlijcke ende profîjtelijcke propoosten, exempelen 
ende fabulen, al tot deucht aenporrende, dienende tot 
argumenten voor den kinderen 

(Haarlem: G. RoomanvoorC. Claesz. te Amsterdam 1596, 
4°, in civilité). Lit.: Schotel, Volksboeken, dl. 2,167,308. 
Ghemeene seyndtbrieven: Heyman Jacobi, Ghemeene 
seyndtbrieven, seer profijtelick voor die ouders, meesters 
en [de] kinderen, om te leeren brieven dichten, ende oock 
wel te leven, ende ordentlijck te schrijven. Daer by noch 
ghevoecht sommige notabile dinghen die weert zijn om 
te noteren (Amsterdam: E.C. Muller 1597, 4°, in civilité, 
met titelhoutsnede: Lowys Porquin en diens nageslacht). 
Gezien het afwijkende lettertype komt niet in aanmer
king: [Publius] Ovidius Naso, Heroïdum epistolæ: oft 



RENAISSANCE OP H E T BILDT 125 

37 noch een bede boeck 
inhwdende alle dae-
gen inde weeke 

38 

38.1 

noch een boeck daer 
Jn vergaerdt zijn 
vertijen cleijnne 
storien 
een van frederieck 
van Jenewe 

der Griecscher princessen ende joncvrouwen klachtighe 
zeynt brieven (Rotterdam: J. van Waesberghe (II) 1607, 
8°, lettertype gotisch). Eerste ed. Antwerpen 1553, ook 
Amsterdam: H. Barentsz. 1605. 
De inventaris van boekhandelaar Jacob lansen te 
Leeuwarden bevat in 1610: 'Ouidius naso van seindt-
brieuen ... Ouidius vande Sentbrieuen... Vijffende twin
tigen ongebonden historiën van Sentbrieuen, schreuen 
letter'. De inventaris van landschapsdrukker Rombertus 
Doyema te Franeker bevat in 1616: '27 ghemeene Send-
brieven' ter waarde van 2-0-8. Apparaat Breuker no. 
1610.05, 1616.07. Lit: Schotel, Volksboeken, dl. 1, 242-
245. Van Heurck, Volksboeken, 159-161. De Rynck en 
Welkenhuysen, De Oudheid, 276. Foutieve identificatie 
bij Knottnerus, 'Gylieden', 14 (noot 15). 
Bedeboek: wellicht Dat gulden ghebede boecxken, wt 
den Ouden ende Nyeuwen Testamente verghadert (Via-
nen: D. Buyter 1563, 8°), eerdere ed. Antwerpen 1533, 
latere eds. onder andere Antwerpen 1602 en Den Haag 
1614. De bewerking door Johannes Scalcus is voorzien 
van een almanak. 

Eventueel: Desiderius Erasmus, Een wtlegginghe des 
Pater nosters ... op die seuen dagen vander weken 
(Amsterdam: J. Ewoutszoon 155[...], 8°). Een nieu chris-
telick bedeboec wt den olden leeraers der kereken [...] 
toe samen ghebracht (Rees: D. Wylicks van Santen, 
1577, 12°). Minder voor de hand liggen de Nederduitse 
uitgaven van het Lutherse Bedeboeck uit Rostock, 
Magdeburg en Hamburg. Vgl. met groter formaat: 
Johannes Tauler, Van eenen volcomen euangelischen 
leuen christelijcke predicatien oft sermonen, op allen 
sondaghen ende feestdaghen vanden ghantsen iaer 
(Amsterdam: B. Adriaensz. 1588, 2°). 
De inventaris van boekhandelaar Pieter Pieters Soute-
lande te Leeuwarden bevat in 1613 '4 bedeboecken t'sa-
men 0-9-0'. Apparaat Breuker, nr. 1613.02. 
Convoluut in octavo (?), 1597-1607 

Frederik van Genua: Een schone historie van heer 
Frederick van Ienuen in Lombaerdijen (Amsterdam: 
CD. Cool 1642,4°). Eerdere ed. Antwerpen: W. Vorsterman 
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38.2 een van den roemsen 
keijser actafeanes 

38.3 een vanden 
verdwldigen 
halena 

38.4 een van hartijch 
aedoelf in koerlant 

38.5 een van greseldae 

1531 (4°), bewerkt uit het (Neder-) Duits. Mogelijk echter 
een liedbewerking die werd verboden te Antwerpen 
1550: Een schoone wonderlijcke, en waerachtige historie, 
van heer Frederick van Jenuen (Utrecht: J. van Poolsum, 
ca. 1669-1706, 16?). Lit: Debaene, Volksboeken, 54-61. 
Kalff, 'Liederen', 72-74, 80-89. Van Bork en Verkruijsse, 
Auteurs, 210. 
Florent en Lion: 'van Florens ende Lyon des Roomschen 
Keysers Octaviani Sonen' (Antwerpen: 1590,4°), 'Historie 
vanden Jonghelinck Florent ende Lion' (Antwerpen: 
P. Stroobant), niet overgeleverd. Vermoedelijk vertaald uit 
het Frans: Florent et Lyon. Mogelijk echter een onbekende 
liedbewerking naar de Duitse vertaling van Wilhelm 
Salzmann, met de afwijkende titel Eine schone unnd kurt-
zweilige Hystori von dem Keyser Octaviano (Straatsburg: 
Grüninger 1535), en volgende eds. Vgl. ook de Nederduitse 
vertaling: Eine schone unde lustige Historia van Keyser 
Octaviano (Hamburg: Möller 1601, 8°, 298 pp.). Lit.: 
Debaene, Volksboeken, 215-216. Pleij, 'Prozaromans', 39. 
Helena van Constantinopel: Een schone ende wonder
lijcke Historie vande Verduldighe Helena van Constanti-
nopolen (Amsterdam: B. Jansz. 1640, 4°), naar een niet-
overgeleverde ed. Antwerpen: C. van der Wouwere 1548, 
vertaald naar een Frans volksboek. Ook bewerkt in 
de verzamelbundel: De Vrouwen-parel, of drievoudige 
historie, van Helena, de verduldige, Griseldis, de zagt-
moedige, en Florentina, de getrouwe [...] genomen uit de 
oude historie (Den Bosch 1621). Mogelijk echter een 
liedbewerking, overgeleverd uit de achttiende eeuw: Een 
schoone historie van de verduldige Helena (Amsterdam: 
B. Koene 1779, 8°).De inventaris van landschapsdrukker 
Rombertus Doyema te Franeker bevat in 1616: '2 riem 
historiën van Helena' ter waarde van 8 gld. Apparaat 
Breuker no. 1616.07. Lit.: Debaene, Volksboeken, 221-
222, 235-236, 324. Kalff, 'Liederen', 74-76. 
Hertog Adolf in Kourland: Een Schoone Historie, Van 
den Hertog Adolf in Kourland.Die syn eigen Suster 
trouwde tegen haren dank (Amsteldam, S. en W. Koene 
1802, 8°). Geen oudere eds. bekend. Lit.: Debaene, 
Volksboeken, 211-212. 

Griseldis: Dye historie van der goeder vrouwen Griseldis 
(Antwerpen: J. Wijnrijcx 1552,4°), ook ed. 1554 (?). Eerdere 
ed. Deventer 1492. Vgl. Een schoone historie, van de 
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38.6 een vanden grawenne 
van vieghij 

38.7 noch die profijsie van 
iascoe 

38.1 een vande hartoech 
van brinsweck 

38.9 een corte vertellenge 
van oestende 

goede vrouwe Griseldis (Amsterdam [na 1612], 4°), 
approbatie 1612. Ontleend aan Jan van den Berghe's 
Kaetspel (1431, naar de Latijnse tekst van Petrarca). 
Daarentegen zijn de Hoogduitse (vanaf 1471) en de 
Nederduitse eds. (vanaf ca. 1478) ontleend aan een 
vertaling van Petrarca uit het Frans. Mogelijk echter een 
liedbewerking: Historie-lied, hoe de marcgrave van 
Salucen, trouwde eene arme schamele boeren dogter [...] 
Grisella (Amsterdam: B. Koene 1771,8°). Een rederijkers
stuk 'Spel van Gryselle' werd opgevoerd te Peteghem in 
1498. Lit: Debaene, Volksboeken, 62-66. Kalff, 'Liederen', 
69-72. Van Bork en Verkruijsse, Auteurs, 232. 
De borchgravinne van Vergi: Een schoone historie vander 
Borchgrauinne van Vergi, Jn Bourgoendien (Antwerpen: 
wed. J. van Liesveldt ca. 1558-1560,4°). Noord-Nederlandse 
eds. bekend vanaf 1648 (Amsterdam: O.B. Smient, 4°). Naar 
een Middelnederlandse ridderroman, vert. uit het Frans. 
Misschien echter tevens een lied. Lit.: Debaene, Volksboe
ken, 36-41. Resoort, Borchgravinne van Vergi, 21,24. 
Prophecye van Jarfke: Prophecye van Jarfke (Franeker: A. 
Wybes, Harlingen: I. Igesoon 1597). Er zijn slechts eds. 
vanaf ca. 1700 in overgeleverd, grotendeels in octavo. 
De verbastering tot Jascoe hangt wellicht samen met de 
Bildtse voornaam Jascobus; één van de afbeeldingen 
toont de droom van Jacob. Lit.: Van der Molen, 'Jarfke'. 
Dez., 'Bijzondere vondsten'. Ter Laan, Jaarfke. 
De hertog van Brunswijk (Gloriant): Een Schoone 
Historie, Van de Hertog van Brunswyk: En zynder 
Avontuuren, hoe dat hy verzeilde in de wilde Zee, nadruk-
kelyk om te Lezen ofte Zingen (Amsterdam: B. Koene, 
1768, 8°). Vermoedelijk een lied dat is ontleend aan een 
ouder rederijkersspel: 'Een abel spel ende een edel dinc 
van den hertoghe van Bruuyswijc, hoe hi wert minnende 
des roede lioens dochter van Abelant. Ende ene sottenie 
na volgende'. Lit.: Debaene, Volksboeken, 213. Kalff, 
'Liederen', 79-80. D. Coigneau, 'Een Hertog van Brunswijk 
in De Dene's Testament', Verslagen en Mededelingen van 
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde 84 (1974), 154-190. Hummelen, Rederijkers
drama, nr. 0 A 3. Van Bork en Verkruijsse, Auteurs, 224. 
Oostende: Cort verhael van sulx alsser ghepasseert is, soo 
binnen, als buyten Oostende, t'zedert de vijen. ianuarij 
1602 (Dordrecht: J. Canin 1602, 8°). 
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38.10 vande vatervloedt in 
enghellandt 

38.11 noch een vande 
iongelingh Joseph 

38.12 noech een clen kro-
nieke sanwijse gestelt 

38.13 Jn alles wel 14 
38.14 beloept50 
39 
39.1 Noch een van 

het secreet van de 
conienck van 
spanien 

De inventaris van burgemeester Frans Fransz. te Dokkum 
bevat in 1616 onder andere 'Oostende Oostende'. Appa
raat Breukernr. 1616.10. Knuttel, nr. 1186. 
Watervloed in Engeland: Mogelijk een onbekende 
bewerking in octavo van AuKführliche warhafftige 
beschreibung der grossen Wasserflut, so in Ausgang des 
Januarij dieses 1607. Jahres in Engeland entstanden 
(Frankfurt am Main 1607, 4°), vertaald uit het Engels. 
Een afwijkende titel bij de Nederlandse vertaling: 
Een warachtich verhael van de schrickelicke springh-
vloedt in het landtschap van Summerset (Amsterdam: 
C. Claesz. 1607, 4°). 

De historie van Joseph: De historie van Joseph den 
vromen ende godtvruchtighen jonghelinc (Rotterdam: 
J. van Waesberghe (II) 1617, 8°). Eerdere ed. Antwerpen: 
wed. A. Tavernier 1565 en 1571, ook tweetalige ed. (Rotter
dam: J. van Waesberghe (II) 1587, 4°). De latere uitgaven 
betreffen een uittreksel uit het Oude Testament. Het boek 
werd vooral gebruikt in het onderwijs. Schotel vermeldt 
een liedblad, gemaakt naar aanleiding van een rederijkers
spel te Haarlem.Vgl. Caspar Goldwurm, Die schone und 
tröstliche Historia von Joseph (Wittenberg 1551). Lit: 
Schotel, Volksboeken, dl. 1,224. Van Selm, 'Catalogi, bijl. 3, 
nr. 24. Van Heurck, Volksboeken, 99-104. Resoort, Borch-
gravinne van Vergi, 222. Schotel, Volksboeken, dl. 2, 249. 
Rijmkroniekje: wellicht D.A. Valcoogh, Chronijcke van 
Leeuwenhorn, voortijden ontrent der Sijpen gelegen in 
Westvrieslandt (Hoorn: W. Andriesz. 1599, 8°). Lit: 
Grootes, 'Het rijke literaire leven', 353-356. Haitsma 
Muiier en Van der Lem, Repertorium, nr. 412. 
Wegens het groter formaat komt niet in aanmerking: 
[Melis Stoke], Hollandtsche riim-kroniik (Amsterdam: 
B. Adriaensz 1591, 2°). De meeste gedrukte exemplaren 
gingen overigens bij een brand verloren. 
Twee ongenoemde titels (in octavo?). 

Convoluut in quarto, 1599-1607 
Het secreet van de koning van Spanje: Het secreet des 
conincx van Spaengnien, Philippus den tweeden, achter-
ghelaten aen synen lieven sonen, Philips, de derde, bew. 
doorRodrigo D.A (mystificatie) ([Middelburg: R. Schilders] 
1599,4°). Lit: Knuttel, nr. 1058. 
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39.2 noch een van de 
afgenoemen briewen 
van spenneloe 

39.3 noch van schijt-
praettijes 

39.4 noch een van den 
droem tesschen die 
conienck ende die 
paews 

39.5 die eerste schrijwijng 
hen aen die staeten 

39.6 niwe tijdijnge 
gheschrewen 
wt eesden 

39 beloept inalles 6 
storien 

40 noch een kien taeffel 
boexken 

41 noch een storie 
vanden heremiedt 
Jan van bewerleij 
in enghellandt 

Confessie van Jacob Spensis: Confessie dat is: bekentenisse 
ghedaen by Jacob Spensis [...] inhoudende t' verradigh feyt 
t'welc hy [...] voorghenomen hadde op ende teghens de 
stadt Geertruydenberghe (Delft: JA Cloeting 1601, 4°). Dit 
betreft de mislukte aanslag op Geertruidenberg in 1601. Lit: 
Niemeijer, 'Datering', 64. Knuttel, nr. 1532. 
Schuyt-praetgens: Schuyt-praetgens, op de vaert naer 
Amsterdam, tusschen een lantman, een hovelinck, een 
borger, ende schipper (Z.pl. 1607-1608, 4°). Auteur mogl. 
Willem Usselincx. Lit.: Knuttel, nr. 1450-1453; Harline, 
Pamphlets, 199-208. 

Droom off't samen spraack: [J.W. Migoen], Proeve des 
nu onlangs uyt-ghegheven drooms, off t'samen spraack 
tusschen den coning van Hispanien ende den paus van 
Roomen ([Gouda: J.W. Migoen] ca. 1607,4°). Lit.: Knuttel, 
nr. 1401. 

Eerste schrijven aan de Staten: niet geidentiflceerd, moge
lijk samenhangend met de strijd rond de Bildtpachten. Vgl. 
Des durchleuchtigsten hochgebornen Fürsten [...] Herren 
Ernsten Ertzhertzogen zu Osterreich [...] an die General 
Staten ubergesantes Schreiben (Deventer 1594, 2°). 
Nieuwe tijdinge uit Sedan: Nieuwe tydinge geschreven 
uyt Esdan, aengaende het verdrach ende accoort 
ghemaeckt tusschen den alder christelijcksten coninck 
van Vrancrijck Henrick de vierde, ende den hertoghe 
van Bouelon (Utrecht: A. Lenaertsz. 1606, 4°). Henri de 
la Tour, hertog van Bouillon en gehuwd met Elisabeth 
van Oranje, een dochter van Willem de Zwijger, had in 
1606 tevergeefs geprobeerd zijn territorium van Frankrijk 
los te maken. Lit.: Knuttel, nr. 1313. 

Tafeltucht: Tafeltucht: leerende, hoe men sich over 
maeltijdt, int eten.drincken, ende anders manierlick 
ende eerbaerlick holden sal. Item een tafelboecxken 
twelcke holt in alsulcke manieren alsmen sal over tafel 
hantieren (Kampen : P. Warnerssen ca. 1560, 8°). 
Jan van Beverley: Dye historie ende dat leven van den 
heylighen heremijt ende vrient gods Sinte Jan van Bever
ley in Enghelant gheboren (Antwerpen: J. van Liesvelt 
1543, 4e). Eerste ed. Brussel 1512, latere ed. Antwerpen 
1574. Geen Noord-Nederlandse eds. overgeleverd. Vgl. 
rederijkersspel: 'Dit es die historie ende leuen vanden 
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42 noch een hijstorie 
van hartoech 
herpijean 

43 noch een clen 
boeckens 

44 noch een hijstorie 
van hwijge van 
berdeews ende 
connienck abroen 

p. 95 'Jtem dit is het Jaer 
nae de geboorte 
onses heijLant Jesv 
Chrijstw 1607' 

p. 157 'Een scone historie 
Inhoudende vele 
schone Leerenghen 
die noeijt int drvck 
der bijbelen hebben 
geweest ende van 
nieus ower sien ende 
verbetert amen' 

heilyghen heremijt sint Jan van Beuerley die sijnder suster 
vercrachte ende vermoerde doer ingheuen des viants'. 
Ut.:. Debaene, Volksboeken, 250-251. Van Bork en Ver-
kruijsse, Auteurs, 297. Hummelen, Rederijkersdrama, 
nr. 7.18. Resoort, 'Rijmdrukken', 336. 
Herpin von Burges: Der weiB Ritter. Warhaffte Geschicht 
von Hertzog Herpin von Burges in Franckreich (Frankfurt 
am Main: P. Reffeler/H. Hahns 1579, 8°). Eerste ed. 
Straatsburg 1514. Auteur: gravin Elisabeth von Nassau-
Saarbrücken. Geen Nederlandse eds. bekend. Lit: 
Debaene, Volksboeken, 221. 
Ongenoemde titel (in octavo?). 

Huge van Bordeeus: Van Huyge van Bourdeus, een 
schoone ende noyt wonderlijcker Historie, noyt onge-
hoorder dinghen ende auonturen (Antwerpen: J. van 
Ghelen (II) 1584). Niet overgeleverd zijn eds. Antwerpen: 
ca. 1518-43,1550 (?) en 1590 (4°); vertaald naar het Franse 
origineel Huon de Bordeaux. Noord-Nederlandse eds. 
bekend vanaf 1636 (Amsterdam: O.B. Smient, 4°). Deed. 
van Dirck Jansz. moet in elk geval van vóór 1600 dateren. 
Lit.: Debaene, Volksboeken, 82-87. Pleij, 'Prozaromans', 
37. Titels, elders in het Aantekeningenboek genoemd. 
Onbekende almanak voor het jaar 1607: Notitie, blijkbaar 
ontleend aan het titelblad van een almanak, met 
vermelding van de Paasdatum volgens de oude en de 
nieuwe stijl. 

Historie van Tobias: De historie van den ouden Tobias, 
ende van synen sone den jonghen Tobias, vol schooner 
leeringhen (Rotterdam: D. Mullem z.j. [1576-1603], 4°, 
aanw. Tresoar). Eerdere eds. Antwerpen 1547, 1551, 
1567, er is ook een tweetalige ed. uit 1551. Oorspr. Colla
tie van Thobias (ca. 1486), ontleend aan het Oude Testa
ment. Vgl. rederijkersspel: 'een spel van sinnen vanden 
Ouden Tobyas'. 

De inventaris van boekhandelaar Jacob Jansen te 
Leeuwarden bevat in 1610: 'Twintich Historiën van 
tobias etc. ongebonden' Apparaat Breuker, nr. 1610.05. 
Lit.: Debaene, Volksboeken, 322. Van Selm, 'Catalogi, 
bijl. 3, nr. 25. Te Winkel, Ontwikkelingsgang, dl. 2, 319. 
Hummelen, Repertorium, nr. 1 OC 7. Van Heurck, 
Volksboeken, 97-101. 
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p. 157 'Door hem bij ma-

nijere vaen een lief-

lick testement Jn 

proose ghestelt tot 

onder wijs ende 

stichtinghe van zijne 

kijnderen / oock 

seer beqwaem ende 

dienstelick voor alle 

chrijstene huisvaders 

om hen kinderen 

door T selwe te onder 

wisen in die wreese 

des heeren om daer 

door te mooghen 

komen mets Godts 

hulpe tot een dvch-

delick Leewen ende 

salijch sterwen' 

p. 159 'Hijer nv beghinnende 

ende ten eersten 

verhaelt van eenen 

coninck Alexanden 

magnvs...' [ca. 1600] 

p. 166 Die hijstorie van 

hvijghe van berdeews 

ende die schone 

mergelena [ca. 1600]. 

p. 163, 'Jtwm een eedel man 

166, sant sijnen knecht wet 

168- om een peert Te coe-

169, pen... den 29 febervare 

174 1600'.'Een borger 

hadde een sake Jnt 

rechet...'. 'Jtwm wij 

leesen van eenen man 

die zijn wif verhoedt 

dat sij niet ghedencken 

en sovde... domij 

dvisent ses hondert 

Porquin, Den wtersten wille:: Den wtersten wille, van 

Lowys Porquin. Door hem by maniere van een lieflijck 

testament in prose ghestelt, tot onderwijs ende stichtinghe 

van syne kinderen. Oock seer bequaem ende dienstelijc 

voor alle christen huysvaders, om haren kinderen door 

tselve te onderwysen in de vreese des Heeren, om daer 

door te moghen commen (met Gods hulpe) tot een 

deuchdelyck leven ende salich sterven. In dicht ghestelt 

by Antonius Verensis (Gent: wed. van G. van Salenson 

1573, 16°, in civilité). Latere eds. in 4°: Rotterdam: J. van 

Waesberge (II) 1593, Amsterdam 1658, enz. 

De inventaris van boekhandelaar Jacob Jansen te 

Leeuwarden bevat in 1610: 'Vijff Wtterstewülen... Noch 

16 ongebonden wtterste willen'. De inventaris van zijn 

collega Pieter Pieters te Soutelande bevat in 1613 '12 

wtterste willen, t'samen 0-15-0'. Beatrix Petersdr., wed. 

Jan Peerzn. te Oosterend heeft in 1612 een exemplaar van 

de 'Wterste wille van Loijs porquin'. Apparaat Breuker, 

nr. 1610.05, 1613.02, 1612.08. Lit: Greüsamer, Een pand 

voor het paradijs. Resoort, Borchgravinne van Vergi, 224. 

Koning Alexander: Die historie, dat leven ende dat 

regiment des coninc Alexanders (Gouda: G. Leeu 1477), 

latere eds. 1479,1488,1491. Vgl. Quintus Curtius [Rufus], 

'tLeven van Alexander de Grootte, eds. 1486 en 1530, 

nieuwe vert. 1613. Lit.: Debaene, Volksboeken, 241. Van 

Heurck, Volksboeken, 54-56. De Rynck en Welkenhuysen, 

De Oudheid, 154. Vriendel. meded. van RJ. Resoort. 

Zie nr. 44. 

Kluchtboek (zie nr. 20): 

'Een edelman sant sinen knecht uut om een peert te 

coopen...'. 'Een borgher hadde een sake in 't recht...'. 

'Wi lesen van eenen man die sinen wijve verboodt dat sy 

niet gedencken en soude...' 

'Het is op een tijt geschiet in den hertochdom van Witten-

berch...'. 

'Op eenen tijt warender veele borghers soonen die welcke 

vrijden eens borgers dochter...' 

'Op eenen tijt quam een jonck ghesel te Roomen...' 

Anekdoten uit Pley, Clucht boeck, 215 (nr. 242), 93 (nr. 59), 

104 (nr. 73), 53 (nr. 6.1), 131 (nr. 122), 202 (nr. 224). 
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p. 176 

amen'. 'Het is op 
eenen tijt gheschijedt 
dat int hertochDom 
van wittenburch...'. 
'Jtwm op eenen tijt 
waerender veele borg-
hers kinderen, dwelcke 
vrijden eens borghers 
dochter...'. 'Op eenen 
tijt qvam een Jonck 
gheselle te romen'. 
'Qwadrant vant soe-
baesteijaen franck 
beschreuen dat die 
stat van alkeijren 
gelegen in Egijpten...' 

p. 176 'Rijdder barnnaert 
van brijden back tot 
alkeijro self gesijen 
ende eervaeren 
heeft...' 

p. 189 'Niemant' 

Sebastian Franck, Weltbuch: Sebastian Franck, Werelt-
boeck, spieghel ende beeltenisse des gheheelen aerdt-
bodems (Delft/Den Haag: A. Hendricksz., Amsterdam: 
C. Claesz. 1595, 2°). Eerdere eds. Delft/Leiden 1583 en 
Emden 1562. Vert. naar de Duitse ed. van 1534. 
Bernhard von Breydenbach, Reise ins heilige Land: Die 
heyligen reyfien gen Jherusalem (Mainz 1486). Uit het 
Latijn, meerdere eds. tot 1488, daarna uitsluitend Latijnse 
eds. De reis vond plaats in de jaren 1483/84. De anekdote 
stamt evenwel uit het oudere werk van Jean de Mandeville, 
Iternarius (ca. 1360), vertaald als De wonderlijcke reyse 
van Jan Mandevijl (Antwerpen: G. van Parijs 1592, 8°). 
Van sinte Niemant, ende sijn wonderlijck leuen: 
Veelderhande Geneuchlicke dichten, Tafel-spelen, ende 
Refereynen (Antwerpen: J. van Ghelen (II) 1600 (?), 8°), 
ook eds. 1603, 1607 en 1647. Lit: Kalff, Geschiedenis, dl. 
3, 159. J.W. Muller, 'Voorrede', bij de heruitg. Leiden 
1899, v-xxvui. Rooijakkers en Van den Berg, 'Niemand'. 

* 



Perscensuur in Friesland in de zeventiende eeuw 

HESTER POSTMA 

In de zeventiende eeuw was het bepaald geen aanbeveling om sociniaan te 
zijn. Overheid en publieke kerk in Friesland traden immers streng op tegen 
het socinianisme. Dat ondervond boekdrukker Simon Bonck uit Harlingen, 
toen hij in de zomer van 1680 vanuit zijn woonplaats naar het Blokhuis in 
Leeuwarden werd overgebracht, nadat in zijn boekwinkel enkele 'sociniaanse' 
boeken waren aangetroffen. Gedeputeerde Staten kwamen Bonck op het 
spoor, na een melding van commissaris-politiek Jongestal, die dat jaar 
aanwezig was geweest op de bijeenkomst van de provinciale synode van 
Friesland in Harlingen. Jongestal meldde, dat de ontdekking van de sociniaanse 
boeken door een Harlinger predikant was gedaan en dat tegen de verkoop van 
zulke geschriften opgetreden moest worden. Gedeputeerde Staten namen de 
melding van Jongestal serieus en lieten Bonck naar Leeuwarden overbrengen. 
Vader Bonck werd ook ondervraagd, maar deze bleek zijn zoon niet te steunen. 
Hij zei dat hij voor deze 'nogh noit de Boete solde betalen nogh borge'. 
De sociniaanse geschriften werden in beslag genomen en op het raadhuis in 
Leeuwarden verbrand. Ook werd in Harlingen een onderzoek ingesteld naar 
andere socinianen die zich mogelijk in de stad hadden verschanst. Om te 
kunnen beoordelen in hoeverre Bonck met de socinianen sympathiseerde, 
werden hem op 29 juli vijf geloofsstellingen voorgelegd, die hij diende 
te weerleggen of juist te bekrachtigen. Op basis van zijn antwoorden conclu
deerden de gedeputeerden dat van de 'gemelte Simon Bonck gebleecken [is] 
dat de selve het fundament van de gantsche Christenheyt loochent ende een 
volkomen Sociniaen ende alsoo een Godtslasteraer is.' Bonck werd opnieuw 
achter slot en grendel gezet. Uit de resoluties van Gedeputeerde Staten valt 
niet op te maken hoe lang hij vervolgens heeft vastgezeten. Hoewel Gedepu
teerde Staten tot een vervolging van Bonck overgingen, was de Harlinger 
boekdrukker toch in later instantie door het hof van Friesland vrijgesproken.1 

Het bovenstaande censuurgeval is een van de vele voorbeelden van 
repressieve censuurmaatregelen waar het Friese provinciaal bestuur in de 
zeventiende en achttiende eeuw toe overging. Hoewel de gewestelijke over
heden in Friesland door het uitvaardigen van plakkaten en resoluties invloed 
op de drukpers in Friesland wilden uitoefenen, was van preventieve censuur
maatregelen zelden sprake. In deze bijdrage zal de wetgeving ten aanzien van 
de perscensuur in Friesland in de zeventiende en achttiende eeuw aan de 
orde komen. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op de zeventiende eeuwse 
ontwikkelingen. De instellingen die zich in Friesland met perscensuur 
bezighielden, waren de Staten van Friesland, Gedeputeerde Staten en in 
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mindere mate ook de stedelijke magistraten. Daarnaast speelde ook de 
gereformeerde kerk een grote rol. Door herhaaldelijk bij de overheid op 
censuurmaatregelen aan te dringen tegen religieuze minderheden als katho
lieken en doopsgezinden, probeerde de publieke kerk de verspreiding van het 
gedachtegoed van deze groeperingen te beperken. In het navolgende zal 
duidelijk worden in hoeverre de overheid aan dergelijke oproepen gehoor gaf. 

Censuurmaatregelen en de aard van de verboden geschriften 

Een voorlopig inventariserend onderzoek naar perscensuur in Friesland in de 
zeventiende en achttiende eeuw leverde 62 gevallen van censuur op.2 Door de 
slecht ontsloten indexen op de resoluties van de Staten van Friesland, van 
Gedeputeerde Staten en ook van de Leeuwarder magistraat, kwamen in dit 
stadium van onderzoek niet alle censuurgevallen boven water. 

Opvallend is dat bij de categorisering van de gevonden gevallen van censuur 
in de zeventiende eeuw het aantal politieke en religieuze geschriften dichtbij 
elkaar ligt, terwijl in de achttiende eeuw voornamelijk politieke geschriften 
werden verboden (zie tabel 1). 

Tabel 1 Aantallen verboden en plakkaten van de gewestelijke instanties in Friesland 
in de zeventiende en achttiende eeuw 

Politiek 
Politiek- religieus 
Religieus 
Poiitiek-filosofisch 

Totaal 40 22 62 

Hierbij is ook onderscheid gemaakt tussen politiek-religieuze en politiek-filo-
sofische geschriften, omdat de noemer 'politiek' of 'religieus' voor sommige 
geschriften simpelweg te beperkt is. In zowel de zeventiende als de achttiende 
eeuw zijn in totaal vier van dergelijke geschriften in Friesland verboden. Een 
voorbeeld hiervan is Spinoza's De Rechtzinnige theologant of Godgeleerde 
staatkundige verhandeling, dat in 1695 anoniem in Leeuwarden verscheen. 
De publicatie was voor de Leeuwarder magistraat aanleiding om bij alle 
boekverkopers in de stad huiszoeking te doen om de exemplaren van het 
'spinosistisch' geschrift op te laten halen.3 Een achttiende-eeuws voorbeeld 
van een politiek-religieus geschrift is de bekende tekst van Voltaire, Traite sur la 
Tolerance, waarvan in 1765 een vertaling bij de Leeuwarder drukker Abraham 

1600-1700 

17 

2 

20 

1 

1700-1800 

12 

2 

5 
3 

Tota; 

29 
4 

25 
4 
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Ferwerda verscheen onder de titel Verhandeling over de verdraagzaamheid in 
het stuk der Religie. In deze tekst gingVoltaire in op de religieuze tolerantie die 
naar zijn mening in Frankrijk zou moeten gelden, maar waar absoluut geen 
sprake van was. Aanleiding voor het geschrift was de dood van de protestantse 
winkelier Jean Calas uit Toulouse in 1763.4 De vertaling van het boekje circu
leerde ongetwijfeld ook in de overige gewesten, maar het boekje werd alleen 
in Friesland verboden. 

Nu een voorlopig aantal van 62 gevallen van perscensuur in kaart is gebracht, 
rijst de vraag of dit aantal nu juist hoog of laag is voor een gewest als Friesland. 
De cijfers zijn daartoe vergeleken met een telling van het aantal zeventiende 
eeuwse boekverboden in het gewest Holland door Ingrid Weekhout. Zij promo
veerde in 1998 op een omvangrijke dissertatie over de vrijheid van drukpers in de 
noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw. Bij het inventariseren van het 
aantal boekverboden in Holland bracht Weekhout een periodisering aan van vier 
politiek belangrijke tijdvakken, gelegen tussen 1617 enl695.5 Zij telde in deze 
tijdvakken in Holland 98 politieke verboden, 23 politiek-religieuze, 6 politiek-
filosofische en 12 religieuze censuurgevallen. Het aantal censuurgevallen in de 
gehele zeventiende eeuw moet in Holland dus nog veel hoger hebben gelegen. 

Bij een vergelijking met Holland valt op, dat het aantal religieuze censuur
gevallen in Friesland in de zeventiende eeuw hoger ligt dan in Holland. 
De Friese overheid is twintig keer tegen religieuze geschriften opgetreden, 
terwijl dit aantal in Holland in de periode 1617-1695 blijft steken op twaalf 
gevallen. Politieke teksten konden tot maatschappelijke onrust leiden en 
daarom probeerden de Hollandse overheden streng tegen zulke geschriften 
op te treden. Door de nadruk op censuurmaatregelen tegen politieke teksten 
lijkt het beleid van de Hollandse Staten ten aanzien van godsdienstige 
geschriften mild. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de invloed van de 
kerk op de overheid in Holland minder groot was dan in Friesland. Hierdoor 
gaven de Hollandse Staten minder prioriteit aan het verbieden van bepaalde 
religieuze geschriften. In vergelijking met Holland lijkt het aantal genomen 
censuurmaatregelen en boekverboden in Friesland gering. In de zeventiende 
eeuw werden in Holland 252 geschriften verboden, tegenover 40 in Friesland. 
Het aantal Friese verboden ligt dichter bij het aantal censuurmaatregelen dat 
in Groningen Stad en Ommelanden is getroffen. Een inventariserend onder
zoek van A. H. Huussen over de periode 1595-1795 leverde zo'n dertig censuur
gevallen en -maatregelen op.6 Dat in Friesland ruim twee keer zoveel censuur
maatregelen werden opgesteld dan in Groningen, kan verklaard worden uit de 
zelfstandige positie die Friesland op gewestelijk niveau ten opzichte van 
Holland wilde innemen. De geschriften die Stad en Ommelanden verboden, 
werden in veel gevallen op instigatie van Holland, de Staten-Generaal en 
soms ook de overige gewesten genomen, terwijl de Friese overheid eerder een 
eigen koers voer. 
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Het drukkersbedrijf in de Republiek 

Holland was in de zeventiende eeuw niet alleen het politieke en economische 
centrum van de Republiek, maar ook de plaats waar het drukkersbedrijf, de 
boekhandel en de distributie van boeken en geschriften zich concentreerden. 
In de Hollandse steden waren veel meer drukkers actief dan in de Friese steden. 
In tabel 2 is het aantal drukkers in enkele steden in de Republiek onder elkaar 
gezet. Uit deze gegevens valt de omvang van het Friese drukkersbedrijf op te 

Tabel 2 Aantallen drukkers en boekverkopers in de Republiek in de zeventiende eeuw 

Steden Aantal drukkers 

Amsterdam 

Leiden 

Rotterdam 

Den Haag 

Utrecht 

Haarlem 

Delft 

Groningen 

Leeuwarden 

Franeker 

Kampen 

's-Hertogenbosch 

Deventer 

Zwolle 

Harlingen 

Arnhem 

Nijmegen 

Breda 

Zutphen 

Bolsward 

Maastricht 

Dokkum 

Sneek 

999 

293 

208 

164 

143 

91 

90 

63 

61 

39 

27 

20 

22 

18 

15 

15 

12 

11 

10 

9 

7 

3 

2 

Bron: Jan Albert Gruys en Clemens de Wolf, Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boek
drukkers en boekverkopers: met plaatsen en jaren van werkzaamheid (Nieuwkoop 1989). 
Bij de vermelding van het aantal drukkers in Friesland moet worden opgemerkt dat de 
functie van een drukker in de zeventiende en achttiende eeuw nog niet duidelijk was 
gedefinieerd. Een drukker was vaak tevens verkoper, handelaar en uitgever. De termen 
werden dan ook vaak door elkaar gebruikt. 



SCENSUUR IN DE ZEVENTIENDE EEUW 137 

maken. In Friesland zijn in de zeventiende eeuw zo'n 129 drukkers en boek
verkopers actief geweest. In Amsterdam waren dit er in de eerste decennia 
van de zeventiende eeuw al 120. Het aantal drukkers in Leeuwarden en 
Groningen lag in de zeventiende eeuw ongeveer gelijk, maar in de achttiende 
eeuw zou Leeuwarden met 53 drukkers worden ingelopen door Groningen, 
waar toen 77 drukkers werkzaam waren. Ter vergelijking: in Amsterdam 
waren in de periode 1639-1650 in totaal ruim 1460 drukkers actief. Ook een 
vergelijking van de boekproductie in verschillende steden geeft een indruk 
van de positie van het Friese drukkerbedrijf binnen de Republiek. In diezelfde 
periode werden in Leiden 341 en in Utrecht 66 boeken gedrukt; in Leeuwarden 
en Franeker waren dit er respectievelijk 33 en 35.7 Deze cijfers geven een 
indicatie van het verschil in grootte van het drukkersbedrijf in de verschillende 
steden. Het gaat hier overigens alleen om de productie van boeken. Volgens 
G.E. Harline zijn er in de Republiek in de periode 1601-1648 zo'n 40.000 werken 
gedrukt, waarvan tussen de 7000 tot 9000 pamfletten.8 Het grootste gedeelte 
van deze geschriften verscheen in Holland; de Friese drukkers namen maar 
een klein percentage van deze productie voor hun rekening. 

Hoewel er in Leeuwarden veel meer drukkers en boekverkopers werkten 
dan in Franeker, werden in beide steden ongeveer evenveel boeken gedrukt. 
De verklaring hiervoor was de universiteit in Franeker. Academiedrukkers 
hielden zich bezig met het drukken van de teksten van de academici van die 
plaats. 

Staten van Friesland en Gedeputeerde Staten 

In Friesland lag het bestuur in handen van de Staten van Friesland. Het college 
van Gedeputeerde Staten was daarvan het direct uitvoerende orgaan. Op het 
gebied van perscensuur beslisten zowel de Staten als de Gedeputeerde Staten. 
Hoewel uiteindelijk het oordeel van de Staten bindend was, hadden Gedepu
teerde Staten een grote mate van verantwoordelijkheid maar ook vrijheid in 
het opstellen van censuurmaatregelen. Soms verboden de gedeputeerden 
een bepaalde tekst op last van de Staten, in andere gevallen vroegen Gedepu
teerden om goedkeuring voor het uitvaardigen van een verbod. Wanneer de 
provinciale synode of een classis een boekverbod gerealiseerd wilde zien, 
richtten zij zich tot de Gedeputeerde Staten. Deze konden bij het verbieden 
van een tekst zelfde straf voor een auteur of drukker bepalen. In tegenstelling 
tot Holland, waar het Hof een belangrijke rol speelde bij het censuurbeleid, 
had het Hof van Friesland op dat punt geen zeggenschap. In Holland was het 
Hof behalve rechtbank ook een regeringsinstelling, terwijl het Friese Hof 
alleen nog taken op het gebied van de rechtspraak had. Wel was het Hof van 
Friesland bevoegd om overtreders van door gewestelijke overheden opgestelde 
censuurmaatregelen te straffen. Dit gebeurde slechts als een auteur, drukker 
of verkoper na het op de markt brengen van een tekst door het lokale stads-
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bestuur in de kraag was gegrepen. Magistraten waren bevoegd om kleine 
strafzaken te behandelen, maar het overtreden van een censuurmaatregel 
werd gerekend tot de zaken waardoor de openbare orde en rust werden 
verstoord. Dergelijke strafzaken werden doorgestuurd naar het Hof van 
Friesland, dat de criminele en civiele zaken behandelde. 

Wanneer bij een drukker of boekverkoper geschriften waren gevonden die 
mogelijk het daglicht niet konden verdragen, gelastten Gedeputeerde Staten 
dat de overige exemplaren van het geschrift bij alle drukkers en verkopers werden 
opgehaald. Om te kunnen beoordelen of een boekje of pamflet 'gevaarlijke' 
opmerkingen bevatte, stelden Gedeputeerde Staten speciale commissies in. 
Deze bestonden vaak uit predikanten of Franeker hoogleraren, die de inhoud 
van de tekst nagingen. Hierbij greep de Friese regering terug op een maatregel 
die al in de zestiende eeuw werd toegepast. Een ander beproefd middel was 
het verstrekken van octrooien aan drukkers en boekverkopers. Dit diende een 
wederzijds belang. Drukkers en boekverkopers probeerden door het aan
vragen van een octrooi een monopoliepositie op het drukken van een bepaald 
boek of geschrift te verkrijgen. En voor de overheid was het een manier om de 
inhoud van de te drukken geschriften te controleren en zo nodig te laten 
aanpassen. Toch had de octrooiverlening voor de overheid zelden het gewenste 
effect. Het aanvragen van een octrooi was niet verplicht; drukkers en verkopers 
brachten daarom hun teksten gewoon op de markt.9 

Op 23 augustus 1661 vaardigden Gedeputeerde Staten een plakkaat uit 
met de mededeling dat drukkers en verkopers maandelijks een lijst met 
gedrukte of nog te drukken boeken bij de magistraat van hun woonplaats 
moesten inleveren. Het spreekt voor zich, dat Gedeputeerde Staten met deze 
maatregel de plank volledig missloegen, omdat het voor drukkers en verkopers 
eenvoudig was om op deze lijsten bepaalde titels niet te vermelden.10 Boven
staande laat zien dat Gedeputeerde Staten met verschillende maatregelen tot 
een duidelijke richtlijn op het gebied van perscensuur probeerden te komen, 
maar dat van een concreet censuurbeleid nog lang geen sprake was. De lijst 
met algemene censuurplakkaten suggereert dat de Friese overheid haar 
zaken op het gebied van de publicatie en distributie van geschriften op orde 
had, maar niets is minder waar. Weliswaar valt aan de plakkaten niet af te 
lezen of het om preventieve censuurmaatregelen ging die door de overheid 
werden opgesteld, maar aangenomen kan worden dat de meeste maatregelen 
repressief van aard waren. De gevallen werden op gewestelijk niveau inciden
teel beoordeeld, waarna besloten werd in hoeverre tot maatregelen overgegaan 
diende te worden. Gedeputeerde Staten en de Staten van Friesland hielden 
zich hierbij aan algemene plakkaten, die van tijd tot tijd verschenen. In de 
zeventiende eeuw werden zeven algemene plakkaten tegen religieuze 
geschriften en tien plakkaten tegen politieke geschriften gepubliceerd. 
In totaal zijn in deze periode vier bij naam genoemde politieke geschriften 
verboden en tien religieuze geschriften. 
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Simon Bonck werd in 1680 aangepakt volgens een plakkaat uit 1662, waarin 
het drukken van sociniaanse boeken werd verboden, omdat ze door overheid 
en kerk als ketters werden beschouwd. Het plakkaat was specifiek gericht 
tegen de socinianen in Friesland en het was tegelijkertijd het strengste plakkaat 
dat in de gehele Republiek tegen hen werd uitgevaardigd.11 Socinianen, 
quakers en dompelaars werd verboden naar Friesland te komen 'op poene dat 
deselve Socinianen, Quakers, ofte Dompelaers, tegen voorschreven placcaet 
in dese Landen incomende, vijff jaren in 't Landschaps Tucht- ende Werckhuys 
sullen worden gebracht, omme aldaer met haer eygen handenwerck haer cost 
ende onderhout te verdienen'.12 Friese predikanten werd verzocht sympathi
santen van de genoemde groeperingen aan te geven bij de magistraat van hun 
woonplaats. Van burgers werd dezelfde oplettendheid gevraagd. Als beloning 
loofden Gedeputeerde Staten een premie uit van 25 gouden Friese rijders.13 

Het plakkaat werd op 20 augustus 1687 opnieuw uitgevaardigd met de toevoe
ging dat het alle boekdrukkers- en verkopers verboden werd 'sociniaensche, 
'kettersche', lasterlycke, diffamatoire ende seditieuse Boecken, Liedekens 
ende geschriften te drucken, te doen drucken, ofte elders gedruckt alhier in te 
voeren, om te veylen ofte verkoopen, op poene van een boete van 50 gouden 
Friesche rijders'.14 

In totaal werden er door de Friese overheid in de zeventiende eeuw vier 
algemene censuurplakkaten tegen de socinianen uitgevaardigd. Bovendien 
werden zes geschriften verboden, waarvan de drukkers of auteurs van socini
aanse gedachten werden verdacht. Hiermee vormden de socinianen de reli
gieuze minderheid die op het gebied van perscensuur in de zeventiende eeuw 
in Friesland het strengst werd vervolgd. Daarna volgden de doopsgezinden en 
katholieken. Veel censuurmaatregelen werden op advies van de gereformeerde 
kerk uitgevaardigd, maar er kwamen ook veel plakkaten en resoluties tot 
stand zonder dat de publieke kerk daar bij betrokken werd. 

Invloed van Staten-Generaal en buitenlandse mogendheden 

Op het bestuurlijk niveau van de Republiek hielden de Staten-Generaal zich 
met de perscensuur bezig. Als overkoepelend bestuursorgaan streefden zij er 
naar de bepalingen ten aanzien van perscensuur in de verschillende gewesten 
te laten gelden. Maar het gedecentraliseerde bestuurskarakter van de Republiek, 
waarin verschillende gewestelijke en lokale besturen hun eigen autonomie ten 
opzichte van de Staten-Generaal opeisten, maakte dit niet eenvoudig. Het 
kwam geregeld voor dat de Staten-Generaal censuurplakkaten naar de 
gewestelijke besturen zonden, met de opdracht deze daar uit te vaardigen. 
Maar de censuurplakkaten werden niet altijd overgenomen. Zo ontvingen 
Gedeputeerde Staten van Friesland bijvoorbeeld in 1622 een missive, waarin 
stond beschreven dat de Staten-Generaal de tekst Verantwoordingh van de 
Wettelijcke Regieringh van Holland ende West-Vriesland hadden verboden. 
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De schrijver daarvan was de inmiddels in Parijs ondergedoken Hugo de 
Groot.15 Gedeputeerde Staten namen het plakkaat niet over, maar stuurden 
wel een missive naar de Leeuwarder magistraat met de mededeling de tekst 
van Hugo de Groot te verbieden. Het verzoek van de Staten-Generaal werd 
gedeeltelijk ingewilligd: de Leeuwarder magistraat verbood het geschrift op 
18 januari 1623, maar op gewestelijk niveau gebeurde dat niet.16 

In de Republiek kwamen ook regelmatig verzoeken van Europese 
mogendheden als Frankrijk of Engeland binnen, om hier gedrukte buiten
landse teksten te verbieden. Vooral het gewest Holland kreeg veel van derge
lijke verzoeken. Deze werden in eerste instantie naar de Staten-Generaal 
gestuurd, die ze vervolgens doorstuurden naar de andere gewesten. In Friesland 
komen we in de zeventiende eeuw één geval van een dergelijke censuur 
tegen. Op 26 september 1626 verbood het Leeuwarder stadsbestuur een boekje 
van Daniel de Viduis, getiteld E. Viduis minutum in helium Bohemicum. De 
Staten-Generaal hadden op 21 september 1627 op dit verbod aangedrongen, 
op verzoek van de Engelse gezant en Gedeputeerde Staten hadden op hun 
beurt de magistraat van Leeuwarden daartoe opdracht gegeven.17 

Boetes, opsluiting of verbanning? 

Nadat Gedeputeerde Staten of de Staten van Friesland een drukker of verkoper 
op het spoor kwamen, die een verdachte tekst had gedrukt of verkocht, werden 
allereerst alle exemplaren van het geschrift bij de verschillende boekverkopers 
in beslag genomen. Daarna werd de drukker of verkoper voor het gerecht 
gebracht. Het betalen van een boete was de meest voorkomende straf. In de 
zeventiende eeuw bedroeg de boete meestal 25 tot 50 gouden Friese rijders. 
In de achttiende eeuw werden vooral bedragen van 50 gouden Friese rijders 
gevorderd. In twee gevallen werden boetes van honderd gulden opgelegd. 
Dergelijke hoge boetes kwamen in Friesland in de zeventiende eeuw niet 
voor, in tegenstelling tot sommige andere gewesten. In Zeeland werden regel
matig boetes van honderd gulden opgelegd en in Holland varieerden de te 
betalen bedragen van vijftig tot een paar honderd gulden. Het gewest Utrecht 
volgde in veel gevallen het Hollandse censuurbeleid, maar trad zo nu en dan 
ook op eigen initiatief op.18 Zo verbood de stad Utrecht op 23 september 1692 
De Betoverde Weereldvan Balthasar Bekker.19 De drukkers dienden alle exem
plaren van dit werk binnen drie dagen in te leveren. Wie zich niet aan de 
maatregel hield, kon rekenen op een boete van 200 zilveren dukaten en het 
verlies van zijn drukkerij.20 Boetes die door de Staten-Generaal werden opge
legd, bedroegen bij een eerste overtreding meestal zo'n twee- of driehonderd 
gulden. Dit bedrag werd verdubbeld, zodra een drukker of verkoper voor 
de tweede maal in de fout ging.21 De zwaarte van de straffen die drukkers en 
verkopers kregen opgelegd, stond in relatie tot de mate van rust en stabiliteit 
in de samenleving. Met name in het gewest Holland hingen de straffen erg af 
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van de politieke omstandigheden op een bepaald moment.22 Lijfstraffen 
kwamen in de Republiek in het geval van perscensuur zelden voor. Gebruike
lijker was - behalve de geldboete - de eeuwige of tijdelijke verbanning uit een 
gewest. Deze straf werd vooral door de overheid in Holland nogal eens opge
legd. Omstreeks 1650 was het aantal verbanningen daar vrij hoog, aangezien 
er toen veel werken werden gepubliceerd die ofwel een prinsgezind ofwel een 
staatsgezind karakter hadden.23 

Uit Friesland zijn slechts enkele verbanningen van drukkers en auteurs 
bekend. In 1714 viel deze straf de Leeuwarder drukker Karst Tjallings ten deel. 
Het Hof van Friesland verbande Tjallings voor een jaar uit Friesland, nadat hij 
de anonieme tekst De valsche poëten ontdekt of de vergramde Apollo had 
gepubliceerd. Tijdens zijn proces weigerde hij de naam van de auteur te 
noemen.24 In 1687 werd de predikant en smid Foeke Floris, afkomstig uit 
Surhuisterveen, uit Friesland verbannen. Floris had in 1687 Beschermingh der 
Waerheyt Godts laten drukken, waarin hij reageerde op een publicatie van de 
predikant Franciscus Elgersma uit 1685.25 In dit geschrift, dat verscheen 
onder de titel Regtzinnige Leere van het Sacrement des H. Doops, had Elgersma 
de doopsgezinden en in het bijzonder Foeke Floris beschuldigd te sympathi
seren met de sociniaanse leer.26 Foeke Floris voelde zich genoodzaakt deze 
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beschuldiging in een publicatie te weerleggen. Zijn weerwoord resulteerde in 
een strenge vervolging volgens het plakkaat van 1662. Gedeputeerde Staten 
besloten op aandringen van de publieke kerk het boek te verbieden. Alle 
exemplaren werden bij de drukkers en verkopers opgehaald en gingen op de 
brandstapel. Floris kreeg bovendien een openbaar spreekverbod opgelegd. 
Nadat bleek dat Floris zich de mond niet liet snoeren, werd hij opgepakt. Na 
acht weken in het tuchthuis in Leeuwarden te hebben vastgezeten, werd hij, 
na herhaalde verzoeken van verschillende predikanten uit de hele provincie, 
vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich nooit meer in Friesland zou laten zien. 
Foeke Floris vestigde zich daarop in Oost-Zaandam, waar hij predikant werd 
van de doopsgezinde gemeente.27 Zijn boek Beschermingh der Waerheyt was 
overigens niet het enige geschrift dat in de zeventiende op de brandstapel 
belandde.28 

Om de namen van drukkers en auteurs van anoniem verschenen publicaties 
te achterhalen, betaalden de gewestelijke overheden premies uit aan mensen 
die de namen wisten te melden. In Friesland werd deze methode niet veel 
toegepast. Uit de zeventiende eeuw zijn slechts twee gevallen bekend. Op 29 
november 1634 stelden de Staten van Friesland een premie van tweehonderd 
rijksdaalders in het vooruitzicht aan diegenen die namen van auteurs van 
anoniem verschenen oproerige geschriften wisten te melden. Ook stond in 
dit plakkaat vermeld, dat auteurs die zichzelf bekend maakten, ongestraft 
zouden blijven.29 Het tweede voorbeeld was het eerder besproken plakkaat uit 
1662, waarin Gedeputeerde Staten een premie van 25 gouden Friese rijders 
uitloofden aan mensen die sympathisanten van de socinianen konden aan
wijzen. De bedragen die aan deze premies werden verbonden, verschilden 
met die in andere gewesten. In Holland werden in de zeventiende eeuw 
24 premies uitgeloofd, waarbij de bedragen konden verschillen van enkele 
honderden tot zelfs enkele duizenden guldens. Aan de hoogte van de bedragen 
valt af te lezen dat het de betreffende overheid ernst was om de auteur of 
drukker te vervolgen. Daarnaast illustreerden hoge premies ook de machte
loosheid van de overheid, wanneer auteurs en verkopers onder een andere 
naam publiceerden en zo de censuurmaatregelen wisten te ontlopen.30 

Van Spinoza tot Balthasar Bekker 

Op het gebied van godsdienstige geschriften lieten Gedeputeerde Staten zich 
vaak adviseren door de gereformeerde kerk. Een verdacht geschrift werd op 
hun verzoek doorgaans gecontroleerd door Franeker hoogleraren van de 
theologische faculteit of door predikanten. Daarnaast onderhield het college 
nauw contact met de provinciale synode in Friesland, die één keer per jaar 
vergaderde. De overheid volgde de goedbedoelde adviezen van de publieke 
kerk overigens niet altijd op. Vaak was er zelfs sprake van eenrichtingsverkeer 
tussen kerk en Gedeputeerde Staten. De synode probeerde op die wijze te 



PERSCENSUUR IN DE Z E V E N T I E N D E EEUW 143 

voorkomen dat religieuze geschriften tot onrust onder de Friese bevolking 
zouden leiden. De synode riep Gedeputeerde Staten dan ook herhaaldelijk op 
tot het uitvaardigen van boekverboden. Maar Gedeputeerde Staten zagen in 
veel teksten niet eenzelfde gevaar als de synodeleden en daarom kreeg de 
synode vaak nul op het rekest. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1675, toen tijdens de 
vergadering van de provinciale synode in Harlingen, een rapport van Jongestal 
werd besproken, die in 1674 als commissaris-politiek aanwezig was geweest 
bij de synode van Noord-Holland.31 Er werd uitvoerig gediscussieerd over een 
plakkaat dat kort daarvoor door de Staten van Holland was uitgevaardigd, 
waarin enkele boeken waren verboden. Het ging daarbij om Leviathan van 
Thomas Hobbes, Tracatus theologico-politicus van Spinoza, Phüosophia 
sacrae scripturae interpres van Lodewijk Meijer en Bibliotheca fratrum 
Polonorum, waarin enkele teksten van Socinus waren opgenomen.32 De Friese 
synode was van mening dat het plakkaat ook in Friesland uitgevaardigd diende 
te worden, maar Gedeputeerde Staten negeerden dit verzoek. Reden hiervoor 
was wellicht dat het college geen dreiging van de titels van de geschriften uit 
vond gaan. Een mogelijke andere verklaring is, dat Gedeputeerde Staten wilden 
voorkomen dat de invloed van de kerk op het beleid van de overheid te groot 
werd. Het bovenstaande verzoek laat zien dat de synode in haar pogingen de 
verspreiding en publicatie van oproerige religieuzen geschriften aan banden 
te leggen, wel eens een steekje liet vallen. Want het Groot Placcaatboek van 
Vriesland bevat een plakkaat uit 1666, waarin het boekje van Lodewijk Meijer 
al door Gedeputeerde Staten was verboden! De synodeleden lijken dit verbod 
uit 1666 te zijn vergeten, want in de akten van de vergadering wordt hier geen 
melding van gemaakt. De provinciale synode had al in 1666 op een verbod 
van Meijers' boek aangedrongen. De naam van de schrijver was toen overigens 
nog niet bekend. In dit geval verbood Friesland het geschrift eerder dan Holland, 
terwijl het boek in Holland was gedrukt. Doorgaans was het andersom. 
Overtreders van het plakkaat konden rekenen op een boete van vijftig gouden 
Friese rijders.33 

In 1666 probeerde de synode bij Gedeputeerde Staten ook voor elkaar 
te krijgen dat het 'mennonieten, secte professores (belijders) en papisten' 
verboden werd om drukker te worden. Tevergeefs, want Gedeputeerde Staten 
lieten ook dit voorstel links liggen.34 Beide pogingen tot censuur laten zien dat 
de synode er in deze periode erg op was gebrand om religieuze geschriften 
niet zonder meer te laten drukken. 

Een naam die inzake perscensuur herhaaldelijk werd genoemd, was die 
van de Friese predikant Balthasar Bekker. Zijn geschrift De Vaste Spijse der 
Volmaakten was in de herfst van 1670 gedrukt en uitgegeven bij de Franeker 
drukker Plekkenpoel.35 Om na te kunnen gaan in hoeverre dit werk van Bekker 
gedoogd kon worden, lieten Gedeputeerde Staten het in 1671 door de theo
logische faculteit in Franeker beoordelen. De theologen gaven te kennen dat 
het geschrift aanstootgevende passages bevatte, die soms zelfs sociniaanse 
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elementen bevatten. In januari stuurden Gedeputeerde Staten de tekst naar 
de zes classes in Friesland om ook hun oordeel over De Vaste Spijse der 
Volmaakten te horen. Op de daaropvolgende synode dienden zij hun oordeel 
kenbaar te maken. Zonder echter die bijeenkomst af te wachten, vaardigden 
Gedeputeerde Staten op 24 februari 1671 reeds een Waerschouwinge uit, 
waarin het drukken en verkopen van De Vaste Spijse der Volmaakten verboden 
werd. Overtreders konden rekenen op een boete van 25 gouden Friese rijders. 
Waar Gedeputeerde Staten niet altijd veel initiatief toonden in het verbieden 
van godsdienstige teksten, traden zij ditmaal dus resoluut op. Om het plakkaat 
kracht bij te zetten vaardigden de Gedeputeerden op 27 april een resolutie uit, 
waarin zij de kosten van het in druk doen verschijnen van het advies van de 
theologische faculteit over Bekkers boek voor hun rekening namen. Tijdens 
de synodevergadering bleek dat de classes van mening waren dat De Vaste 
Spijse der Volmaakten niet gedrukt mocht worden, zolang enkele passages 
niet aangepast of verwijderd waren. Gedeputeerde Staten besloten vervolgens 
op 21 juli 1671 het boek definitief te verbieden.36 

In 1692 raakte Balthasar Bekker opnieuw in opspraak. De predikant had 
Friesland inmiddels de rug toegekeerd. Hij woonde sinds 1679 in Amsterdam 
en daar had hij een aantal jaren ongestoord als predikant kunnen werken. De 
verschijning van De Betoverde Weereld in 1691 bracht hem opnieuw in de pro
blemen. Het boek had de tovenarij tot onderwerp, een gevoelig thema in die 
dagen. Hoewel Bekker zich juist op enkele punten kritisch toonde tegenover 
tovenarij, namen verschillende provinciale synoden en classes toch aanstoot 

Balthasar Bekker (1634-1696) naar een koper
gravure. Bekkers werk werd gedrukt en uitgege
ven door de Amsterdamse drukker Daniël van 
Dalen (Historisch Centrum Leeuwarden) 
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aan de tekst. Ook de classis van Leeuwarden keerde zich in 1892 tegen het 
boek, omdat daarin zoveel 'notoire onwaarheden, godtloose verdraaiingen 
der H. scrifture, ijsselijke spotternien met Godts woort' stonden, dat het wel 
verboden diende te worden. De kwestie rond Bekkers nieuwe boek werd 
tijdens de Friese synode besproken, maar deze besloot de zaak door te sturen 
naar de Noord-Hollandse synode, omdat Bekker nu in Amsterdam woonachtig 
was. Ondanks hevige protesten van de provinciale synode kwam het in 
Holland niet tot een verbod en ook in Friesland werd De Betoverde Weereld niet 
verboden. Wel werd Bekker in Amsterdam uit zijn ambt gezet. Alleen de magi
straat van Utrecht verbood uiteindelijk zijn boek. 

Hoewel het perscensuurbeleid in de Republiek in de zeventiende eeuw 
allesbehalve gestructureerd was, ondervond Bekker aan den lijve dat de censuur-
maatregelen die in Friesland en Holland tegen hem waren opgesteld, hun 
uitwerking niet misten. De verkoop van zijn De Betoverde Weereld ging voort
varend, maar zijn goede naam had zowel in Friesland als in de rest van de 
Republiek een behoorlijke deuk opgelopen. 

Tot besluit 

Hoewel uitgevaardigde plakkaten en resoluties suggereren dat er in de zeven
tiende eeuw sprake was van een vastomlijnd beleid ten aanzien van perscen
suur, werden de meeste censuurgevallen incidenteel door Gedeputeerde Staten 
en de Staten van Friesland beoordeeld. Beide bestuursinstellingen vaardigden 
in de zeventiende eeuw welgeteld ruim veertig plakkaten en resoluties uit. 
Ook de magistraten van de verschillende Friese steden namen enkele cen-
suurmaatregelen. In sommige gevallen, zoals in het voorbeeld van drukker 
Simon Bonck, werd hierbij teruggegrepen op eerder opgestelde algemene 
censuurplakkaten. 

In de zeventiende eeuw werden ongeveer evenveel politieke als religieuze 
geschriften veroordeeld. Bij de laatste categorie speelde de gereformeerde 
kerk een belangrijke rol. In de beoordeling van de inhoud van geschriften 
kreeg de kerk vaak een adviserende rol toegekend. Daarnaast werd ook her
haaldelijk op eigen initiatief een verzoek ingediend om bepaalde boeken te 
verbieden. De provinciale synode van Friesland probeerde de verspreiding 
van de theologische leer van afwijkende godsdienstige groeperingen te 
beperken en drong daarom herhaaldelijk aan op een verbod van doopsgezinde, 
katholieke en voornamelijk sociniaanse teksten. Het socinianisme werd in 
Friesland het strengst vervolgd. Gedeputeerde Staten gingen niet altijd op 
verzoeken van de kerk in, omdat zij wilden voorkomen dat de invloed van de 
kerk op de politiek te groot werd. Ook zonder theologische adviezen verbood 
de Friese overheid soms religieuze teksten. 

Overtreders van censuurmaatregelen konden in de meeste gevallen rekenen 
op een geldboete. Strengere straffen waren opsluiting in het tuchthuis of 
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verbanning uit de provincie. Vooral drukkers en auteurs die verdacht werden 
van socinianisme, vielen deze straffen ten deel. In de zeventiende eeuw 
belandden verschillende boeken en pamfletten in Friesland op de brandstapel. 

^¾>> 

Noten 

1 Tresoar AGB, Resoluties Gedeputeerde Staten, 19 juni, 29, 30 en 31 juli 1680, inv.nr. 
2353. Vrijspraak: mededeling Wiebe Bergsma. 2 Zie: Postma, 'Fameuze libellen'. Onder 
'censuurgevallen' wordt hier alles verstaan dat met perscensuur te maken heeft. Het 
gaat dus om resoluties en plakkaten, verzoeken van de provinciale synode, maar 
bijvoorbeeld ook titels van geschriften die uiteindelijk helemaal niet verboden zijn. 
3 Dat deze tekst anoniem verscheen doet vermoeden dat zowel de auteur als de drukker 
(wellicht dezelfde persoon) verwachtte dat de inhoud van de tekst bij de overheid niet 
in goede aarde zou vallen. Over de inhoud van het geschrift is overigens niets bekend, 
maar de titel lijkt op Spinoza's Tracatus theologico-politicus. HCL, Archief stadsbestuur 
Leeuwarden 1426-1811, Minuutresoluties magistraat en vroedschap 1657-1722,18 januari 
1695.4 Postma, 'Fameuze libellen', 53-54.5 Weekhout, Boekencensuur in de Noordelijke 
Nederlanden, 76. Het gaat hier om de volgende tijdvakken: 1617-1625,1647-1655,1667-
1675 en 1687-1695.6 Vgl. Huussen, 'Censuur in Stad en Ommelanden'. 7 Breuker, 'Eek-
hoffs geschiedenis', 175. Breuker baseerde zich bij deze gegevens op Van Eeghen, De 
Amsterdamse boekhandel V, 78. 8 Harline, Pamphlets, printing, and politica! culture, 
76. 9 Postma, 'Fameuze libellen', 40-41. 10 GPC van Vriesland, V, 662. 11 Postma, 
'Fameuze libellen', 76-78.12 Schwartzenberg en Hohelansberg, GrootPlacaat en Charter-
boekV, 671. De godsdienstige beweging van de Quakers werd in Engeland opgericht 
door George Fox (1624-1691). Deze beweging liet zich leiden door de innerlijke verlich
ting van de Heilige Geest. De Quakers moesten niets hebben van de sacramenten, insti
tuten en ambten binnen de kerk. De beweging noemde zichzelf de Society ofFriends, 
maar de aanhangers werden meestal Quakers genoemd, naar een spotnaam die zij 
gekregen hadden vanwege de extatische manier waarop zij hun 'innerlijke ervaringen' 
beleefden (to quake betekent sidderen). De Quakers stonden een sobere levensstijl 
voor, waarin liefdadigheid een grote rol speelde. De beweging van de dompelaars is een 
religieuze afsplitsing van de mennonitische beweging. Zij waren ook tegen de kinder
doop en lieten zich dus dopen zodra zij volwassen werden. 13 De waarde van een gou
den Friese rijder bedroeg ƒ 6,00. De zilveren rijder had een waarde van ƒ 3,00. Zie Van 
Gelder, De Nederlandse munten, 268. 14 GPC van Vriesland, VI, 130. 15 H. de Groot, 
Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Holland ende West-Vriesland 
(Hoorn 1622). 16 HCL, Archief stadsbestuur Leeuwarden, 1533-1811, Leeuwarder plak-
kaatboeken 1522-1631,18 januari 1623, DC-13.17 HCL, Archief stadsbestuur Leeuwarden, 
1533-1811, Leeuwarder plakkaatboeken 1522-1631, IX-76. 18 Groenveld, 'The Mecca 
of Authors', 79. 19 B. Bekker, De Betoverde Weereld, zijnde een grondig ondersoek van 
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't algemeen gevoelen aangaande de geesten, derselver aart en vermogen, bewind en 
bedrijfCLeeuwaiden 1691). 20 Van Gelder, Getemperde vrijheid, 179.21 Groenveld, 'The 
Mecca of Authors?' 79. 22 Weekhout, Boekencensuur, 66-71.23 Ibidem, 70.24 Breuker, 
'Eekhoffs geschiedenis', 186. 25 F. Floris, Beschermingh der Waerheyt Godts: ofSchriftuy-
lijcke Verantwoording: Stuks wijse of ten deelegedaen op het Boek van Franc. Elgeersma: 
geintytuleert de Rechtsinnige Leer van het Sacrament der Heyligen Doop: in welken Ant
woord geblijkt dat Elgersma den onschuldigen heeft veroordeelt: voorgestelt in 8 deelen, met 
noch een tweede Tractaatje over het Symbolum, ende den Inwendigen Doop (Leeuwarden 
1687). 26 F. Elgersma, Regtzinnige Leere van het Sacrement des H. Doops: uyt Godts 
onfeylbaar woordt, ende veele treflijcke schriften van oude en nieuwe godtgeleerde ver-
gaadert, verklaart, bevestight, ende verdeedight teegen Socinianen, Papisten, Mennisten, 
ende andere dwaalgeesten: met een toegifte van twee kleyne tractaatjes (Leeuwarden 
1685). 27 Kühler, Hetsocinianisme, 177-179; Postma, 'Fameuze libellen', 78-79. 28 Al in 
1611 lieten de Staten van Friesland een boekje onder de titel De officio Christiani homi-
nis verbieden, omdat het sociniaanse stellingen zou bevatten. Negen exemplaren van 
het geschrift belandden op de brandstapel. Ook de exemplaren van het 'sociniaanse' 
boek die in de winkel van Simon Bonck werden aangetroffen, werden verbrand (Zie bij
lage). 29 GPC van Vriesland, V, 367-368; Postma, 'Fameuze libellen', 42. 30 Koopmans, 
'Over of onder de toonbank', 18-19. 31 Halverwege de zeventiende eeuw werd het de 
gewoonte dat de provinciale synoden in de Republiek afgevaardigden naar eikaars 
synodevergaderingen stuurden. Op deze manier konden actualiteiten op politiek en 
religieus gebied in de gewesten op de voet worden gevolgd. 32 Bij Hobbes ging het om 
een vertaling van diens oorspronkelijke tekst. Th. Hobbes, Leviathan of van de stoffe, 
gedaente ende magt van de kerckelijcke ende wereltlijcke regeeringe (Amsterdam 1667); 
B. de Spinoza, Tracatus theologico-politicus continens dissertationes aliquot, quibus 
ostenditur libertatum philosophandi non tantam salva pietate et reipublicae pace posse 
concedi sed eandem nisi cum pace Republicae ipsaque pietate tolli non posse (Amsterdam 
1670). Hoewel het titelblad vermeldt dat de tekst in Hamburg is gedrukt, is de tekst 
uitgegeven door Jan Rieuwertsz en gedrukt door Christoffel Koenraad uit Amsterdam 
(Vgl. Knuttel, Verboden boeken, nr. 391. Lodewijk Meijer, Philosophia sacrae scripturae 
interpres (Amsterdam 1666). Ook deze tekst werd door Jan Rieuwertsz uitgegeven. Zie: 
Knuttel, Verboden boeken, nr. 309. De volledige titel luidt: Bibliotheca fratrum Polono-
rum quos Unitarios vacant (Irenopolis 1656). De publicatie is een verzameling teksten 
van sociniaanse schrijvers, onder wie ook Socinus zelf. Het boek werd in 1656 in 
Amsterdam uitgegeven. Het uiteindelijke verbod van het boek zou pas in 1674 volgen, 
maar in 1669 was op aandringen van de Noord- en Zuid-Hollandse synode door het 
Hof van Holland al voor het geschrift gewaarschuwd. Zie: Knuttel, Verboden boeken, 
nr. 60. 33 GPC van Vriesland, V, 755-756; Kalma, Een kerk onder toezicht, 1675, IV. 
34 Cuperus, Kerkelijk leven der hervormden, 120. 35 B. Bekker, De Vaste Spijse der 
Volmaakten, bestaande in eenige grondige en schriftmatige verklaringe van de leere die 
begreepen is in den Heidelbergsen Catechismus bij de Gereformeerde kerken der Vereende 
Nederlanden (Franeker 1670). 36 Knuttel, BalthasarBekker, 61-80. 
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Bijlage: Lijst van censuurbepalingen in Friesland in de zeventiende en acht
tiende eeuw 

De censuurbepalingen zijn in resoluties vastgelegd. In sommige gevallen is de bepaling 
via een plakkaat bekend gemaakt. Gebruikte afkortingen: 
GS Gedeputeerde Staten 
SF Staten van Friesland 
SL Stadsregering Leeuwarden 
HvF Hof van Friesland 
SG Staten-Generaal 

Datum Instelling Beschrijving censuurbepaling 

2 en 5 december 1605 GS 

21 februari, 27 februari GS 
en 16 maart 1610 

Juli 1611 SF 

De Franeker drukker Rombertus Doijma 
gelast het geschrift Superintentdens, 
geschreven door Siebrand Vomelius in 
te leveren en niet meer te drukken. 
Petrus Sibrandi Vomelius gelast om een 
zeker geschrift in te leveren. Vomelius 
was predikant in Herbajum van 1603 
tot 1638. 
Een geschrift van vier Franeker studenten 
getiteld De offîcio Christiani hominis 
verboden, negen exemplaren van het 
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18 januari 1623 SL 

5 augustus 1624 SL 

20 september 1626 SL 

9 juli 1629 
16 januari 1632 

GS 
Plakkaat GS/ 
Ernst Casimir 

29 novemer 1634 SF 

14 november 1635 GS 

30 september 1640 GS 

werkje belandden op de brandstapel. 
Op last van Gedeputeerde Staten ver
bood de magistraat De verantwoording 
van de wettelijke Regering van Holland 
ende West Vrieslandt, een boek van 
Hugo de Groot. De Staten-Generaal 
hadden bij Gedeputeerde Staten op het 
verbod aangedrongen, maar deze vaar
digden geen plakkaat uit. Zij stuurden 
een missive naar de Leeuwarder magi
straat, die het boek verbood. 
Op verzoek van de Staten-Generaal 
werd in Leeuwarden een boekje over de 
moord te Amboyna verboden. 
Op last van Gedeputeerde Staten verbood 
de magistraat een boekje van D. deViduis, 
getiteld E. Viduis minutum in bellum 
Bohemicum, waarover door een Engelse 
gezant was geklaagd. De Staten-Generaal 
hadden op dit verbod aangedrongen bij 
de gedeputeerden, die niet op het ver
zoek ingingen, maar wel een missive 
stuurden aan de Leeuwarder magistraat. 
Een boek van A. de Raad verboden. 
Bij plakkaat werden 'ergerlijke Euangelie-
boeken' verboden. De overheid gelastte 
schoolmeesters gebruik te maken van 
een nieuw te drukken exemplaar. School
meesters, boekdrukkers- en verkopers 
die zich niet aan de regels hielden, kre
gen een boete van vijfentwintig gouden 
Friese rijders, schoolmeesters riskeer
den uit hun ambt te worden gezet. 
Resolutie tegen oproerige 'pasquillen'. 
De Staten loofden een premie van 
tweehonderd rijksdaalders uit aan 
diegenen die de naam van de auteurs 
van de geschriften wisten te melden. 
Auteurs die zichzelf kwamen aangeven, 
zouden niet worden gestraft. 
Boekjes over de zaak van de ontvanger 
Jan van Bootsma werden verboden. 
De Gedeputeerden gelastten de magi-



152 HESTER POSTMA 

14 november 1640 Plakkaat GS 

9 februari 1661 Plakkaat GS 

15 februari 1661 Plakkaat GS 

23 augustus 1661 Plakkaat GS 

20 februari 1662 Plakkaat GS 

23 september 1664 GS 

9 augustus 1666 GS 

straat van Harlingen tot het ophalen 
van enkele sociniaanse boeken die bij 
een Harlinger drukker waren gevonden, 
en deze over te leveren aan het college. 
Naast het verbod op het trouwen van 
mennonieten voor de magistraat en het 
houden van boelgoeden op zondag, 
werden sociniaanse boeken verboden. 
Plakkaat gericht tegen het drukken van 
'ergerlijke boeken'. 

Plakkaat tegen het drukken van 'erger
lijke boeken'. Boekdrukkers en verkopers 
die zich niet aan het plakkaat hielden, 
riskeerden een boete van vijftig gouden 
Friese rijders. 

Resolutie waarin bepaald werd dat alle 
boekdrukkers en verkopers maandelijks 
een lijst van bij hen gedrukte of nog te 
drukken boeken moesten inleveren bij 
de magistraat van hun woonplaats. 
Plakkaat tegen het 'inkomen der Soci-
nianen, Quakers en de dompelaars, als 
mede het drucken van soodanige ketter-
sche boeken'. Socinianen, Quakers en 
dompelaars die de provincie binnen
kwamen, werden voor vijf jaar opge
sloten in het tucht- en werkhuis. Gede
puteerden loofden een premie uit van 
vijfentwintig gouden Friese rijders aan 
mensen die zo iemand aan konden 
wijzen. 

Het geschrift De uytgangh van G. Hasaert, 
uyt het classis van Sevenwolden van 
dominee Hazaert verboden. Hij werd 
gelast geen lasterschriften meer te 
schrijven. Ook de drukker van het werk, 
de Leeuwarder Lodewijk Cres, mocht 
niet meer zulke teksten drukken. Bij over
treding van deze maatregel riskeerde 
hij een algeheel drukverbod. 
Dominee Hazaert had opnieuw een 
'lasterschrift' laten drukken en moest 
samen met zijn broer bij Gedeputeerden 
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10 november 1666 Plakkaat GS 

8 januari 1669 Plakkaat GS 

27 maart 1669 Plakkaat GS 

5 maart 1670 Plakkaat SF 

24 februari 1671 Plakkaat GS 

24 februari 1671 GS 

voorkomen. Hij werd vermoedelijk uit 
zijn ambt gezet. 
Het boekje Philosophia S. Scripturae 
Interpres wan Lodewijk Meijer (de naam 
van de auteur was toen nog onbekend) 
verboden. Boekdrukkers en verkopers 
die het werk zouden drukken, verkopen 
of invoeren, riskeerden een boete van 
vijftig gouden Friese rijders. 
Bij plakkaat werd het verboden het werk 
Historie of Verhael van saecken van 
Staet en Oorlogh, in ende omtrent de 
vereenighde Nederlanden van Leo van 
Aitzema (herdrukt bij enkele drukkers 
in Den Haag) in te voeren en te verko
pen, op straffe van vijftien gouden Friese 
rijders per ingevoerd exemplaar. 
Op het boek van de Leeuwarder predi
kant Herman Wits Twist des Heeren 
met sijn Wijngaerdt werd geen octrooi 
verleend, zolang het boek door de clas
sis van Leeuwarden nog niet was goed
gekeurd. 

Het werd verboden de oude A.B.C, 
boeken te gebruiken, waarin 'ketterse 
elementen' konden staan. Iedereen 
moest de nieuw te drukken boeken 
gebruiken. Wie zich niet aan deze maat
regel hield, riskeerde een boete van 
vijfentwintig gouden Friese rijders. 
Het werd boekdrukkers en verkopers 
verboden boeken van socinianen en 
'andere valsche leeraers' te drukken, in 
te voeren of te verkopen, en theolo
gische boeken te drukken zonder appro
batie van de synode of predikanten op 
poene van 25 gouden Friese rijders. 
Het boek De Vaste Spijse der Volmaekten 
van Balthasar Bekker werd verboden. 
Drukkers en verkopers die het boek 
alsnog drukten of verkochten, konden 
rekenen op een boete van vijfentwintig 
gouden Friese rijders. 
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4 augustus 1671 SL 

14 november 1672 GS 

4 juli 1674 GS en stadhouder 

30 september 1676 

10 augustus 1678 GS/Hendrik Casimir 

19 juni 1680 GS 

12 mei 1682 GS/Hendrik Casimir 

18 augustus 1687 GS 

20 augustus 1687 

18 november 1687 GS 

Verbod op De Vaste Spijse der Vol-
maekten. 
Verbod op het schrijven van pasquillen 
en lasterlijke geschriften. 
Verbod op het boek Apologia Veritatis 
van Alard de Raedt. 

'Pasquillen ende seditieuse geschriften 
tegen de regering en Sijn Hoogheit' 
verboden. 
Plakkaat tegen het verspreiden van 
oproerige geschriften. 
Enkele sociniaanse boeken die in de 
boekwinkel van de Harlinger boek
verkoper Simon Bonck waren gevonden, 
werden verbrand. Bonck werd volgens 
het plakkaat van 1662 in het tuchthuis 
opgesloten. 

'Waerschouwinge': Theologische boeken 
mochten niet meer gedrukt worden als 
de auteursnaam niet werd vermeld en 
het werk van te voren niet was gecon
troleerd door de bevoegde instanties. 
Het boek Twijfelingen en Swarigheden 
over de Dry-eenigheyt van Johannes 
Becius verdacht van sociniaanse leer en 
verboden volgens het plakkaat van 1662. 
Het plakkaat uit 1662 werd herhaald, 
waarbij de toevoeging werd opgeno
men dat het alle boekdrukkers- en ver
kopers verboden werd 'sociniaensche, 
'kettersche', lasterlycke, diffamatoire 
ende seditieuse Boecken, Liedekens 
ende geschriften te drucken, te doen 
drucken, ofte elders gedruckt alhier in 
te voeren, om te veylen ofte verkoopen, 
op poene van een boete van 50 gouden 
Friesche rijders.' 

Het boek Beschermingh der Waerheyt 
Godts van de doopsgezinde voorganger 
Foeke Floris verboden. Alle exemplaren 
van het boek werden opgehaald en 
op het raadhuis in aanwezigheid van 
Floris verbrand. Foeke Floris werd 
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29 juni 1688 SL 

4 januari 1689 SF 

17 januari 1689 GS 

27 januari 1691 SG 

27 januari 1691 SG 

18 januari 1695 SL 

29 januari 1698 GS 

15 juli 1706 GS 

27 februari 1708 SF 

1 augustus 1710 SF 

beschuldigd van sociniaanse neigingen 

en mocht niet meer in het openbaar 

preken. Hij werd gestraft volgens het 

plakkaat van 1662 en gevangen gezet in 

het tuchthuis in Leeuwarden. 

Boekverkopers mochten geen juffer-

heiligen aan de jeugd verkopen. 

Het werd verboden geschriften, boekjes 

en prenten te drukken, uit te geven en 

te verkopen waarin 'hooge en laage 

Standsperzoonen' beledigd werden. 

Plakkaat tegen het drukken, uitgeven en 

verkopen van allerlei schendschriften, 

boekjes of prenten. 

Plakkaat tegen het drukken van schan

daleuze libellen of prenten. 

Het werd in de Republiek verboden om 

Franse bladen te drukken of in te voeren. 

De magistraat besloot na advies te heb

ben ingewonnen, huiszoeking te doen bij 

alle boekverkopers om het 'spinosistisch 

boek' getiteld De rechtzinnige theologant 

of Godgeleerde Staatkundige Verhande

lingewan Spinoza op te halen. Of de tekst 

verboden werd, blijft onduidelijk. 

Het boekje 't vervolg van het leven van 

Philopater van Johannes Duijckerius 

verboden. In het boekje waren socini

aanse stellingen gevonden. Alle exem

plaren werden opgehaald. Onduidelijk 

is in hoeverre tegen drukkers en ver

kopers werd geprocedeerd. 

Het boekje Den hemel op aarden van de 

Overijsselse predikant Frederik van 

Leenhof verboden. Het boekje werd 

uitgegeven door B. Hakvoord. 

Schole van Christus van de Zwolse 

drukker en uitgever B. Hakvoord ver

boden. Drukkers en verkopers die het 

boek alsnog drukten, uitgaven of ver

kochten, kregen een boete van vijftig 

gouden Friese rijders. 

De anonieme tekst Ligt schynende 
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1714 HvF 

16 maart 1728 GS 

' september 1731 HvF 

15 september 1731 SL 

22 mei 1733 SG 

7 april 1742 SF 

in duystere plaatsen van Christianus 
Constans op aandringen van de Staten-
Generaal verboden. 
De Leeuwarder drukker Karst Tjallings 
voor een jaar uit Friesland verbannen 
na het drukken van de tekst de valsche 
poëten ontdekt of de vergramde Apollo. 
Tijdens zijn proces noemde hij de naam 
van de auteur van het geschrift niet. 
Verbod aan alle drukkers om het 
smaadschrift over De Fargis, kapitein 
van koningin Maria Lesczinska van 
Frankrijk, te drukken of uit te geven. 
Anna Sophia en Trijntie Berents moes
ten voorkomen bij het Hof van Friesland 
wegens het laten drukken van een liedje 
over het huwelijk van Prins van Willem 
en Anna van Hannover. Trijntie Berents 
ging vrijuit. Anna Sophia werd acht 
dagen op water en brood gezet op het 
tuchthuis in Leeuwarden. 
Pieter Coumans uit Leeuwarden was de 
drukker die de tekst van Anna Sophia 
en Trijntie Berents in druk had laten 
verschijnen. Hij werd door de magi
straat van Leeuwarden veroordeeld tot 
het betalen van een boete van vijftig 
gouden daalders. 

Verbod op samenkomsten van de aan
hangers van de Albertijnse gevoelens 
van Pontiaan van Hattem en op het 
drukken van spinozistische boeken en 
geschriften. 

De Staten keurden de resolutie van 
Gedeputeerde Staten van 13 januari 
1742 goed. Hierin werden vijf in druk 
verschenen preken van de doops
gezinde voorganger Johannes Stinstra 
uit Harlingen verboden. Bovendien 
werd Stinstra geschorst omdat hij ervan 
werd verdacht sociniaan te zijn. Stinstra 
ging in protest tegen de beslissing maar 
werd niet in het gelijk gesteld. 
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27 april 1744 GS/stadhouder 

27 februari 1755 GS 

10 juli 1769 SF 

11 februari 1762 GS 

11 januari 1765 SF 

6 juli 1769 GS en Willem IV 

22 augustus 1771 GS 

157 

Verbod op het drukken en verspreiden 
van oproerige geschriften. Met name 
geschriften tegen de regering werden 
verboden. Overtreders van het verbod 
konden rekenen op een boete van hon
derd gouden Friese rijders. 
Verbod op een boekje van J. Taylor. De 
tekst was in het Nederlands vertaald en 
bij de Harlinger drukker Van der Plaats 
gedrukt onder de titel Verhandeling 
van het leerstuk der verzoeninge, vol
gens den inhoudt der Heilige Schrift. 
Drukkers en verkopers bij wie het boekje 
alsnog werd aangetroffen, kregen een 
boete van vijfentwintig goudgulden 
voor ieder gedrukt exemplaar. 
Verbod op het drukken van het Histo
risch Verhael van het geen voorgevallen 
is tusschen den Heerjr. Onno Zwier van 
Haren... Overtreders werden gestraft 
volgens 's Lands plakkaten. 
Het boekje Levensbeschrijving van de 
hartoginne van Pompadour; voornaam
ste minnaares van Lodewijk den XVden 
werd verboden. De tekst was geschreven 
door Franciscus Lievens Kersteman 
en gedrukt in Zaltbommel door J.W. 
Kanneman. 

De vertaling van Voltaires Traite sur la 
Tolerance, in het Nederlands getiteld 
Verhandeling over de verdraagzaam
heid in het stuk der Religie, verboden. 
Het boekje was gedrukt door Abraham 
Ferwerda uit Leeuwarden. Diegenen 
die het boekje alsnog drukten of ver
kochten, kregen een boete van vijftig 
gouden Friese rijders opgelegd. 
Vijf publicaties over de tolerantie verbo
den. Overtreders van het verbod op het 
drukken en verkopen van de geschriften 
riskeerden een boete van vijftig gouden 
Friese rijders. 
De tekst Deductie der redenen op welke 
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6 mei 1774 GS 

11 november 1778 

21 april 1780 

9 oktober 1781 

SF 

SG 

GS 

25 september 1786 SF 

24 september 1788 GS 

1 februari 1796 Representanten Volk 
van Frankrijk 

de provintie van Friesland fundeert 
haar verzoek [...] om in haare quota in 
de generaliteits lasten verligt te worden 
verboden. Er werd een onderzoek inge
steld naar de drukker van het geschrift. 
Na onderzoek door professoren van de 
theologische faculteit van Franeker werd 
besloten dat het boekje Godgeleerde en 
Philosofische Bedenkingen over de con
junctie van de planeten, Jupiter, Mars, 
Venus, Mercurius en de Maan gewoon 
gedrukt mocht worden. Auteur van de 
tekst was Eelco Alta, predikant te Bozum, 
die de tekst bij de Leeuwarder drukker 
Abraham Ferwerda had laten drukken. De 
bij Ferwerda opgehaalde exemplaren van 
de tekst werden bij hem teruggebracht. 
Op last van de Spaanse ambassade 
diende de Leeuwarder drukker Ferwerda 
een stuk over de koning van Spanje in 
zijn Leeuwarder Courant te rectificeren. 
Op last van de Staten-Generaal kwam er 
een verbod op het publiceren van gehei
me staatsstukken en berichten van diplo
maten in kranten en andere tijdschriften. 
De tekst Aan het volk van Nederland, 
die zoals later zou blijken van de hand 
van de Overrijsselse jonker Joan Derk 
van der Capellen tot den Pol was, diende 
bij de drukkers in Friesland te worden 
opgehaald. 
Verbod op het drukken en verspreiden 
van geschriften tegen de regering. 
Overtreders van het verbod konden 
rekenen op een lijfstraf. 
De Sneker drukker Van Buma kreeg een 
boete van honderd gouden Friese 
rijders opgelegd wegens het drukken 
van Lijst der gevangenen om de zaak des 
vaderlands op 't gedemoliseerde Blok of 
Gevangenhuis binnen Leeuwarden. 
Publicatie dat er voortaan vrijheid van 
drukpers zou zijn. 



Internationale handel in Frysk 
Europese belangstelling voor de Friese taal 
gedurende de 'Sattelzeit' (1750-1850) 

ALPITA DE JONG 

Een vriendendienst 

Of James Boswell tijdens zijn verblijf in Nederland wilde uitkijken naar boeken 
over de Friese taal... En informatie over de behandeling van de armen in de 
Zeven Provinciën zou trouwens ook welkom zijn. Het was december 1763, 
toen de jonge Schotse schrijver in spe, James Boswell (1740-1795), in Utrecht 
een brief met dit verzoek ontving. Hij had zich daar een paar maanden eerder 
als student in de rechten gevestigd, en zou er ongeveer een jaar blijven. 
De brief was afkomstig van Boswells goede vriend, de beroemde schrijver en 
lexicograaf Samuel Johnson. Boswell kon zich later niet meer herinneren of hij 
nog werk had gemaakt van die armenzorg. Maar dat Fries, daar was hij wel 
achter aan gegaan. Dat wil zeggen, hij had er een balletje over opgegooid bij 
zijn professor: 

I have made all possible enquiry with respect to the Frisick language, and find 
that it has been less cultivated than any other of the northern dialects; a certain 
proof of which is their deficiency of books. Of the Old Frisick there are no 
remains, except some ancient laws preserved by Schotanus in his Beschryvinge 
van die Heerlykheid van Friesland; and his Historia Frisica. I have not yet been 
able to find these books. Professor Trotz, who formerly was of the University of 
Vranyker in Friesland, and is at present preparing an edition of all the Frisick 
laws, gave me this information.1 Of the modern Frisick, or what is spoken by 
the boors at this day, I have procured a specimen. It is Gisbert Japix's Rymlerie, 
which is the only book that they have. It is amazing, that they have no translation 
of the bible, no treatises of devotion, nor even any of the ballads and story-books 
which are so agreeable to country people. You shall have Japix by the first 
convenient opportunity. I doubt not to piek up Schotanus. Mynheer Trotz has 
promised me his assistance.2 

De kronieken van Schotanus en Gysbert Japicx' Friesche Rymlerije - een wel 
wat magere oogst. Er bestonden rond 1763 toch wel meer boeken in en over 
het Fries? Zeker. Maar zo heel verwonderlijk is het toch niet dat de jonge 
Boswell niet méér materiaal op het spoor kwam. Ten eerste stond zijn hoofd 
er niet naar om echt werk te maken van dat zoeken naar boeken in en over het 
Fries: als hij al niet volkomen in beslag werd genomen door aanvallen van 
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melancholie, had hij zijn handen wel vol aan de aantrekkelijke, maar brutale 
mademoiselle Belle van Zuylen.3 Ten tweede waren er op dat moment in 
Nederland (en daarbuiten) nauwelijks mensen die zich bezighielden met 
Friese letterkunde. Tot wie had hij zich moeten wenden? Nadat in de zestiende 
en zeventiende eeuw kroniekschrijvers nogal nadrukkelijk de aandacht op de 
Friese geschiedenis hadden gevestigd4, en Gysbert Japicx met hulp van enkele 
taalgeleerden hetzelfde had gedaan voor de Friese taal5, was het Fries in de 
achttiende eeuw een beetje uit beeld geraakt.6 De context waarbinnen acht-
tiende-eeuwse geleerden gaandeweg weer belangstelling voor de Friese taal 
begonnen te krijgen, was van een heel andere orde. Het Fries werd (mondjes
maat) bestudeerd door geleerden die onderzoek deden naar oude vaderland
se wetten. En hen ging het in eerste instantie natuurlijk om het Oudfries: bij 
het analyseren van de rechtshistorische bronnen was kennis van het Oudfries 
onontbeerlijk. Matthias von Wicht uit Aurich was één van de eersten die 
begon met het uitgeven van oude Friese wetten en daarbij aandacht schonk 
aan aard en ontwikkeling van de Friese taal. Een andere Ostfries, Tileman 
Dothias Wiarda, en verschillende leden van het Groninger genootschap 
Pro Excolendo jure patrio volgden in de jaren zeventig van de achttiende eeuw 
zijn voorbeeld. Boswells informant, professor Trotz, was - net als Von Wicht en 
Wiarda - lid van Pro Excolendo.7 Hij moet bekend zijn geweest met het 
Ostfriesische Land-Rechtvan Matthias von Wicht uit 1746. Boswell noemt dit 
werk echter niet.8 Misschien was Boswell in opdracht van zijn vriend Johnson 
meer geïnteresseerd in het levende Fries en zocht hij dat in een letterkunde -
die tot zijn grote verbazing niet bleek te bestaan!9 Om een respectabele 
hoeveelheid Fries taalmateriaal naar het buitenland te kunnen exporteren, 
waren eerst een professor Wassenbergh, een Epkema, een Posthumus, en een 
drietal Halbertsma's nodig. James Boswell was ruim een halve eeuw te vroeg 
met zijn vraag: er was nog geen aanbod. Zo'n zeventig jaar later had een nieuwe 
lichting geïnteresseerden meer succes. Tegen die tijd was met name Joast 
Halbertsma zich actief met de export van de Friese taal gaan bezighouden. 

Taal en natie 

Halbertsma correspondeerde met verschillende buitenlandse geleerden over 
taalonderzoek in het algemeen, en de Friese taal in het bijzonder. Hij had 
contact met filologen in onder andere Denemarken, Duitsland, Engeland, en 
Italië. Enkele van deze contacten staan centraal in mijn onderzoek naar de 
belangstelling voor het Fries in Europa in de eerste decennia van de negen
tiende eeuw.10 In al deze contacten speelt Jacob Grimm, met wie Halbertsma 
tussen 1830 en 1858 een levendige briefwisseling onderhield, een grote rol. 
Grimm onderwierp immers de taalkunde aan nieuwe voorschriften: niet 
zozeer het ontdekken van de Germaanse en Hoogduitse klankverschuivingen, 
die door Rasmus Rask eerder al werden opgemerkt11, maar het definiëren van 
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deze verschuivingen als wetmatigheden greep diep in op de taalkunde zoals die 
tot dan toe beoefend werd. Meningen over taaiverwantschap en de historische 
ontwikkeling van de (Indo-) Europese talen, maar ook de transcriptie van 
handschriften en de spelling van de moderne talen, de verhouding tussen 
spreek- en schrijftaal, en cultuurtalen en dialecten, kwamen onder druk 
te staan door de nieuwe taalwetenschap. De vernieuwing was van dien aard 
dat alle Europese filologen zich gedwongen zagen positie te kiezen in deze 
ontwikkeling.12 Onder de correspondenten van Halbertsma bevinden zich 
mensen die openlijk kritiek op Grimms publicaties leveren, mensen die oude 
en nieuwe taalkunde met elkaar proberen te verzoenen, en mensen die zich 
tevergeefs aan deze discussie proberen te onttrekken. Opvallend is dat in hun 
positiebepalingen altijd óók niet-taalkundige overwegingen een rol spelen. 
De nieuwe taalwetenschap ontwikkelde zich immers in een politiek zeer roerige 
tijd. 

Na Rousseau en Napoleon stonden grote en kleine burgers in een groot 
deel van Europa voor de schone maar zware taak een nieuwe maatschappelijke 
orde op te bouwen - dat wil zeggen een nieuwe economische en staatsrechte
lijke, maar ook een nieuwe sociale en culturele orde. Dat gebeurde onder 
andere met behulp van argumenten die werden ontleend aan ideeën over 
cultuurverschillen die zich in de eeuw van de Verlichting hadden ontwikkeld. 
In de loop van de achttiende eeuw had men oog gekregen voor de verschillen 
tussen regionale en nationale beschavingen. Op basis van uiteenlopende facto
ren als de ligging van het land of de streek, het klimaat en de bodemgesteldheid, 
een geschiedenis van onderworpenheid of juist fel bevochten vrijheid, van 
recht of rechteloosheid, van economische voorspoed of tegenwind, zou een 
beschaving een eigen karakter ontwikkelen.13 In de negentiende eeuw werd 
dat vooronderstelde eigen karakter in toenemende mate in stelling gebracht 
in een politiek discours. De Arnhemsche Courant bijvoorbeeld, een krant van 
een nadrukkelijk liberale signatuur, voerde de 'Noord-Nederlandse geaard
heid en gezindheid' van de bevolking van Zeeuws Vlaanderen aan toen de poli
tieke status van deze regio in 1830 ter discussie kwam te staan. De Belgische 
Opstand had onderhandelingen tussen de Belgische en Nederlandse over
heid op gang gebracht, die nieuwe (nationale) grenzen als inzet hadden. 
De Arnhemsche Courant was ervan overtuigd dat de inwoners van Zeeuws 
Vlaanderen tot het Noord-Nederlandse volk moesten worden gerekend, 
omdat ze 'alle van Noord-Nederlandsche geaardheid en gezindheid zijn.'14 In 
toenemende mate werd ook de taal gezien als afspiegeling van die geaardheid 
en gezindheid. Het werk van filologen werd daarmee een factor van belang in 
een zich ontwikkelend nationalistisch discours. 

Het is in deze tijd - een tijd waarin natiestaten worden opgebouwd en in 
Europa tegelijkertijd een nieuw machtsevenwicht gevonden moet worden -
dat Europese taalgeleerden uit verschillende landen nauwe banden met 
elkaar aanknopen en een internationale 'handel' in taalkennis op gang brengen. 



i6i ALPITA DE J O N G 

Jacob Grimm speelt daar een in meer dan één opzicht centrale, en allesbehalve 
neutrale, rol in. Zoals gezegd betekende zijn taalkundig onderzoek een soort 
wetenschappelijke revolutie. Maar zijn taalkundige publicaties hadden ook een 
politieke betekenis binnen de staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen in 
Duitsland en Europa. Hóe zijn activiteiten op filologisch terrein de toenmalige 
politieke situatie van Duitsland dienden, wordt keer op keer ter discussie 
gesteld, maar dat zijn letterkundig werk werd ingezet voor politieke doeleinden, 
staat buiten kijf.15 De taalkundige posities die, deels in reactie op Grimm, door 
de geleerde correspondenten van Halbertsma werden ingenomen, werden al 
evenzeer sterk bepaald door ontwikkelingen op nationale en internationale 
schaal. In mijn onderzoek naar de belangstelling voor het Fries besteed ik 
daarom aandacht aan zowel de intellectuele als de politieke en maatschappe
lijke omgeving waarbinnen de belangstelling voor het Fries van de geleerden 
ontstond, en de taalkundige discussies gevoerd werden. Ik wil met mijn 
onderzoek naar de belangstelling van Jacob Grimm (Göttingen, Berlijn), Rasmus 
Rask (Kopenhagen), Carlo Ottavio Castiglioni (Milaan), Joseph Bosworth 
(Rotterdam, Londen), en Bernardino Biondelli (Milaan) voor het Fries nagaan 
wat het Fries in hun publicaties op het gebied van taalkunde, taaiverwant
schap, dialectisch taalgebruik, en spelling voor hen, en de nationale bewegingen 
die zich rondom hen ontwikkelden, betekende. 

De uitwisseling van kennis en ideeën tussen Halbertsma en zijn corres
pondenten beperkte zich niet tot het Fries alleen, maar vaak was het Fries wel 
de aanleiding voor het contact. Wat mij interesseert is niet alleen wat die 
buitenlandse geleerden nu eigenlijk met dat Fries wilden, en hoe Halbertsma 
hen daarin stimuleerde of juist frustreerde, maar ook of en hoe zij het Fries 
inzetten bij het markeren van hun taalkundige positie. Gepubliceerde teksten, 

De weergave van taaiverwantschap door middel van 
een 'boom' raakte in de tweede helft van de negen
tiende eeuw in zwang. Deze weergave is een effect 
van de historische taalkunde, waarvan Grimm de 
grondlegger is. Talen zouden zich, volgens de histo
rische taalkunde, ontwikkelen ah organismen, 
analoog aan de in de natuurkunde beschreven 
plant- en diersoorten 
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recensies, brieven, handgeschreven aantekeningen en biografische gegevens 
van deze geleerden en van Halbertsma vormen het materiaal waaruit de 
motieven van hun belangstelling voor het Fries en de manier waarop ze het 
Fries gebruikten, afgeleid moeten worden.16 Daarbij is het juist in een onder
zoek in het kader van de ontwikkeling van nationalisme van groot belang om 
de betekenis van het werk van deze geleerden in hun eigen tijd te onderscheiden 
van de betekenis die dit werk later heeft gekregen.17 Daarom wil ik in deze bij
drage de praktijk van het ontwikkelen en verspreiden van de kennis en ideeën 
van negentiende-eeuwse Europese geleerden benadrukken. Deze praktijk 
beschouw ik als een internationale handel in taalkennis. Deze kwalificatie zal 
ik hieronder eerst in algemene zin uitleggen, om vervolgens Jacob Grimms 
centrale, en allesbehalve neutrale, positie opnieuw te markeren, maar nu in 
meer praktische zin. Ten slotte zal ik vanuit dit handelsperspectief de belang
stelling van Bernardino Biondelli voor het Fries, en het contact dat hij daarom 
zocht met Joast Halbertsma in ogenschouw nemen. 

Geleerde handelspraktijken 

Toen zo rond 1820 in een groot deel van Europa geleerden zich ineens begonnen 
te interesseren voor talen en dialecten die voorheen niet of nauwelijks de 
moeite van het bestuderen en cultiveren waard werden geacht, kwam er een 
internationaal verkeer op gang waarbij de her en der verspreide kennis over 
deze talen en dialecten werd verhandeld. Via persoonlijke netwerken en 
geleerde genootschappen vergaarden deze heren kennis van de meest uiteen
lopende talen en dialecten, vaak tegen de prijs van andere informatie, een titel 
van een boek, een interessant handschrift, een naam van een gespecialiseerde 
geleerde, of een (bij voorkeur niet al te ongunstige) recensie in een geleerd 
tijdschrift. De praktijk waarin taalkennis in de vroege negentiende eeuw werd 
ontwikkeld en verspreid, verschilde in wezen niet eens zo heel veel van die 
van Boswell, die de geleerde Samuel Johnson een halve eeuw eerder een 
'vriendendienst' had willen bewijzen. Inmiddels was de taalwetenschap zelf 
echter begonnen zich in ras tempo te professionaliseren door zich te spiegelen 
aan de natuurwetenschappen.18 Terwijl de praktijk waarin taalkennis werd 
ontwikkeld nog het meeste weg had van handel in niet erg waardevaste 
producten, geloofde men door de wetenschappelijke vernieuwingen in 
toenemende mate juist in de vaste waarde van wetenschappelijke uitkomsten 
van taalonderzoek: talen konden worden bestudeerd in hun specifieke ken
merken, zoals planten of dieren, en daarmee behoorden talen niet (alleen 
meer) tot het terrein van de filosofie, maar (ook) van de natuurwetenschappen. 
In een tijd waarin filologen een belangrijke factor waren in een zich 
ontwikkelend nationalistisch discours, en hun wetenschappelijke 'waar' in 
allesbehalve neutrale politieke en maatschappelijke omstandigheden 
'verhandelden', was die vaste waarde van taalkundige bevindingen eerder een 



164 ALPITA DE J O N G 

succesvolle illusie dan een daadwerkelijke verworvenheid. Juist in de periode 
1750-1850, een periode die wel wordt aangeduid met de naam 'Sattelzeit'19, 
kon kennis omtrent een taal, die binnen een zekere historische context was 
ontwikkeld, enkele jaren later ergens anders in Europa gemakkelijk een andere 
betekenis krijgen. Zo hadden buitenlandse geleerden rond 1820 hun kennis 
van het Fries vrijwel zonder uitzondering ontleend aan de tekstuitgaven en 
het woordenboek van de al genoemde Tileman Dothias Wiarda. Hij schreef 
zijn werk in de late achttiende eeuw, tegen de achtergrond van een situatie 
waarin de standen van Oost-Friesland (een vertegenwoordiging van de steden, 
de ridderschap en de boerenstand) gaandeweg hun politieke macht waren 
kwijtgeraakt, en nu een gemeenschappelijke noemer zochten om op een 
andere manier hun status veilig te stellen.20 Iemand als Halbertsma bouwde 
zijn kennis van het Fries op binnen een heel andere, en ook niet bepaald 
a-politieke, historische context. Wat mij nu interesseert, is welke aspecten van 
de beschikbare kennis van het Fries voor Halbertsma's correspondenten aan
trekkelijk waren, hoe ze die aanpasten aan hun eigen historische context, en 
hoe hun belangstelling voor het Fries zich verhoudt tot de (taalkundige) 
ideeën die zij ontwikkelden. Om de praktische historische werkelijkheid 
waarbinnen deze belangstelling en ideeën zich ontwikkelden recht te doen, 
beschouw ik de contacten tussen Halbertsma en zijn even verlichte 
als romantische collega's daarom als een geleerde handelspraktijk, een inter
nationale handel in Fries en andere cultuurproducten. 

Rondom Grimm 

Jacob Grimm was niet alleen in wetenschappelijk opzicht de figuur tot wie 
alle filologen hun positie moesten bepalen, hij was het ook in praktische zin: 
in de praktijk van het vroeg negentiende-eeuwse geleerde handelsverkeer zat 
Grimm aan het roer. Hij vormde het onontkoombare centrum van een Europees 
geleerd netwerk dat bestond uit rechtshistorici, filologen, bibliothecarissen, 
archivarissen, volkskundigen, historici, staatslieden, etc. Om het praktische 
belang van de figuur van Grimm voor de ontwikkeling van de belangstelling 
voor volkstalen in een nationalistische context te illustreren, ga ik terug naar 
een moment waarop hij tegenover enkele Friezen vooral uitdrukking gaf aan 
zijn belangstelling voor Middelnederlandse letterkunde, en nog geen contact 
had met Halbertsma.21 Een moment waarop Grimm, net als de achttiende-
eeuwse rechtshistorici uit Groningen vier decennia eerder, hulp zocht bij zijn 
geleerde buren. Het Groninger genootschap Pro Excolendo had in zijn 
Verhandelingen Duitse geleerden uitgenodigd om oude vaderlandse wetten 
op te sporen;22 Grimm wendde zich tot Nederlandse geleerden met de vraag 
letterkundige teksten aan te leveren. Je zou kunnen zeggen dat Grimm, 
die zich als rechtshistoricus al snel geheel en al bekeerde tot de historische 
taalkunde, de aandacht voor de oude vaderlandse wetsteksten, en de talen 
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waarin die geschreven waren, een kwartslag draaide, en daarmee een beslis
sende impuls gaf aan het opbloeien van onderzoek naar en opbouwen van 
literaturen in de volkstaal. 

In 1811 liet lacob Grimm in de Algemene Konst- en Letterbode een oproep 
plaatsen waarin hij Nederlandse geleerden hulp vroeg bij het opsporen van 
volksvertellingen. Epische teksten, liederen, romancen, en mondeling over
geleverde verhalen zouden volgens hem inzicht verschaffen in de Germaanse 
geschiedenis. Na diverse vergeefse pogingen om in contact te komen met 
Nederlandse filologen had Grimm eindelijk gehoor gevonden bij een collega-
rechtshistoricus, H.W. Tydeman23, hoogleraar Romeins recht in Franeker. 
Ruimhartig vergoelijkt Grimm in zijn brief aan Tydeman diens kennis van het 
Romeins recht. '[D]as Verstehen der Alten' had Tydeman gelukkig 'nicht die 
Lust verdorben [...] an dem Nationalen, das in seiner Unscheinbarkeit 
unserm Herz, ja unserm Verstandnis fast noch näher liegt'.24 Het dédain voor 
het Romeins recht dat Grimm aan de dag legt, is omgekeerd evenredig aan 
het belang dat in de tweede helft van de achttiende eeuw in toenemende 
mate werd toegekend aan het natuur- en volkerenrecht, uitgedragen aan de 
rechtenfaculteiten door mensen als de Groningse hoogleraar en Pro Excolendo-
lid Van der Marck25, en in Marburg, waar Grimm studeerde, door zijn leer
meester Von Savigny.26 Of Tydeman zichzelf ook zou omschrijven als iemand 
die plezier had in 'dem Nationalen', weet ik niet.27 In ieder geval onderhield de 
Franeker hoogleraar al voor 1810 intensief contact met andere Franeker 
cultuuractivisten die verschillende initiatieven ontwikkelden die door Grimm 
als 'nationaal' zouden kunnen worden opgevat. Tydeman had contact met 
mensen als E. Wassenbergh, J.W. de Crane en de gebroeders Scheltema die 
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aan een plan werkten om een Fries genootschap op te richten, een voorstel 
indienden om naast de grote geschiedenis van Wagenaar geschiedenissen 
van de gewesten te schrijven, en een Franeker departement van de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen oprichtten.28 

De 'nationale' activiteiten die de Franeker herenclub ontplooide en de 
belangstelling van Grimm voor 'dem Nationalen' waren in eerste instantie 
van een iets andere orde: de activiteiten van de Franekers waren vooral maat
schappelijk gemotiveerd en georiënteerd, en zij gebruikten de geschiedschrij
ving en de letterkunde om daar vorm aan te geven. Grimm opereerde 
als wetenschapper: hij zocht nieuwe wegen in een zich ontwikkelende weten
schap29 en kon door het historisch onderzoek te verleggen naar iets wat natio
naal genoemd kon worden, zijn wetenschappelijke activiteiten inzetten 
in een maatschappelijk discours. Maar ondanks de verschillende uitgangs
punten30, leek het initiatief van Grimm een bijdrage te kunnen leveren aan 
het maatschappelijk streven van de Franekers, en konden zij Grimm aan 
materiaal helpen voor zijn onderzoek. Het nationale ideaal, dat door de boeken 
van Rousseau, de triomf van de Amerikaanse opstand en de leuzen van de 
Franse revolutie was gelanceerd, bracht de heren en hun initiatieven bij 
elkaar. Daarbij gaf Grimm het begrip 'nationaal' echter wel een heel specifieke 
betekenis. Grimm redeneerde dat het 'nationale', d.i. bij hem het Germaanse, 
een natuurlijk volkseigen was dat in de volksliteratuur ('Naturpoesie'31) 
gevonden moest worden, en dat volksliteratuur het best bewaard werd in die 
gebieden waar oude of dialectische varianten van de beschaafde hoofdtaai in 
zwang waren. Die hoofdtaai van het Germaans was voor Grimm ondubbel
zinnig het Hoogduits, en de gebieden waar varianten van het Hoogduits 
vigeerden, waren Duitsland, Nederland, Denemarken, Zweden en IJsland. 
Het Fries wordt door Grimm niet uitdrukkelijk genoemd, hoewel hij zich toen 
wel al bewust was van verschillen tussen de Friese en Nederduitse taal.32 

In Nederland, dat natuurlijk 'klein und eben' was, zouden wel niet veel 
handschriften van voor 1400 te vinden zijn, aldus Grimm.33 Maar nooit 
geschoten is altijd mis: of Tydeman dus eens zijn best voor Grimm wilde 
doen. Dat deed hij. Tydeman ging op zoek naar volksboeken. In een brief uit 
het jaar 1811 zet Tydeman omstandig uiteen welke boekhandelaren, bibliotheken 
en particulieren hij bezoekt of van plan is te gaan bezoeken: boekhandelaar 
Koene in de Boomstraat achter de Noorderkerk in Amsterdam en De Lange in 
Deventer; de bibliotheek van Utrecht waar zich de collecties uit oude kloosters 
bevinden, en de Koninklijke Bibliotheek waar de bibliotheek van Romswinckel 
berust, de bibliotheek van de Maatschappij voor Nederlandse letterkunde in 
Leiden en de bibliotheek van het Gronings Genootschap Pro Excolendo. En: 

...By particulieren in Braband en Vlaanderen is zeker nog veel voorhanden, 
waarover te Water en van Wijn, die er gereisd hebben, zouden te vragen zyn. 
Aan een anderen kant van land en dialect is zeker, gelyk gy ook vermoedt, veel 
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te zoeken by Wiarda te Aurich, maar ik mis het genoegen van eenige kennis 
met hem te hebben. Oostfriesland is meer Duitsch dan Hollandsch, en wordt 
ook met 1812 by de Duitsche Departementen gevoegd.34 

In het buitenland zou men volgens Tydeman moeten zoeken in Oxford, in de 
nalatenschap van Fr. Junius in de Bodleian; en in Parijs natuurlijk want ook 
daar waren overblijfselen uit de Brabantse bibliotheken. Om een maximale 
score aan nationaal, dat is Germaans, erfgoed binnen te halen, werd een 
internationale zoektocht op touw gezet. Een oproep in een 'gelehrtes Intelli-
genzblatt' moest daartoe bijdragen. Grimm vroeg Tydeman om zijn wensen 
omtrent het door hem gezochte materiaal in een daartoe geëigend blad ken
baar te maken. In de Algemeene Konst- en Letterbode van 1811 verscheen ver
volgens een bericht bestemd voor 'kenners en liefhebbers der oude Neder-
landsche Letterkunde en Dichtkunst' van Jacob Grimm, bibliothecaris van de 
koninklijke bibliotheek van Kassei.35 

Tydeman bleef zich ook na 1811 nog flink inspannen voor Grimm. En dat 
was hard nodig. Wat Grimm wilde was nieuw (zo nieuw dat Paulus Scheltema 
hem, volgens Van de Zijpe, niet goed begreep en hem in plaats van natuurlijke 
volksvertellingen gestileerde lyriek toestuurde36). Grimm was de eerste die 
volkspoëzie als bron voor kennis van het 'nationale' aanmerkte. Hij had andere 
geleerden nodig om die volkspoëzie op te sporen, maar om hun medewerking 
te verkrijgen, moesten heel wat barrières worden geslecht. De cultureel-
wetenschappelijke traditie, die zich sinds jaar en dag op 'de klassieken' had 
gericht, was daar één van. Onbekendheid met de vindplaatsen van materiaal 
was een volgende: niet iedereen was, zoals Tydeman, bereid om zich het vuur 
uit de sloffen te lopen voor eenvoudige volksliedjes en vertellingen in obscure 
boekjes of onooglijke schriftjes. Ten slotte zouden gaandeweg Duits-nationale 
of -nationalistische barrières de samenwerking tussen Grimm en andere Euro
pese geleerden soms frustreren. Met zijn nadruk op de taal- en letterkundige 
geschriften als belangrijkste toegang tot de nationale geschiedenis, en de 
identificatie van alle oude of dialectische vormen van het Hoogduits met het 
Germaans, kon de strijd om de identificatie van talen, taaiverwantschappen 
en letterkundige overleveringen beginnen, een strijd die soms nadrukkelijk 
politieke belangen diende. 

Milaan 1839 

Ik wil deze bijdrage besluiten met een voorbeeld van een handelstransactie 
van Halbertsma. Halbertsma exporteerde in de jaren veertig van de negen
tiende eeuw Fries taalmateriaal naar gene zijde van de Alpen. Of deze trans
actie voor Halbertsma of zijn handelspartner lucratief is geweest, laat ik buiten 
beschouwing. Waar het mij hier om gaat, is de waardeverandering die het 
product onderging. 
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Vijf-en-zeventig jaar na Boswells weinig succesvolle zoektocht naar boeken in 
en over het Fries, ging een geleerde in Milaan op zoek naar Fries taalmate
riaal. Waarschijnlijk zal Bernardino Biondelli (1804-1886), al voordat hij zich 
in 1839 in Milaan vestigde, onderzoek naar talen en dialecten hebben gedaan: 
vanaf 1839 regende het in ieder geval ineens taalkundige publicaties van zijn 
hand. Bijdragen die nogal uiteenlopende aspecten van de taalkunde behan
delden. Biondelli's interesse beperkte zich niet tot één of enkele talen, maar 
strekte zich uit van de taal van de zigeuners, de vele dialecten van het Noord-
Italiaans grondgebied, Servische volksliedjes en het Fries, tot het Gotisch, het 
Indo-Europees en de theoretische grondslagen van de taalkunde.37 Zijn 
belangstelling voor talen en taalkunde had hem in contact gebracht met zijn 
stadgenoot en collega-geleerde graaf Carlo Ottavio Castiglioni, met wie 
Halbertsma sinds een paar jaar correspondeerde. Van hem had Biondelli 
begrepen dat Halbertsma thuis was in het Gotisch en een aantal andere 
Germaanse talen, in het bijzonder in het Fries. En wat hem bijzonder 
aansprak was dat Halbertsma niet alleen op de hoogte was met het Oudfries 
en het zeventiende-eeuwse Fries, maar ook het hedendaagse gesproken Fries 
in al haar dialectische varianten. 

Biondelli's belangstelling voor talen en dialecten zal zeker een belangrijke 
reden zijn geweest om op 26 maart 1839 een briefte schrijven aan de heer J.H. 
Halbertsma in Over IJssel. Maar andere, meer pragmatische, belangen kun
nen ook heel goed een rol hebben gespeeld. Biondelli wist dat Halbertsma 
zijn vriend Castiglioni in de jaren daarvoor nadrukkelijk tot steun was 
geweest. Castiglioni had scherpe kritiek gekregen van Grimm en consorten 
op zijn transcriptie van een Gotische tekst, en Halbertsma had Castiglioni 
daarop bemoedigende brieven gestuurd en hem in recensies in bescherming 
genomen.38 Biondelli wist ook dat in de briefwisseling tussen beide geleerden 
een interessante uitwisseling van ideeën was ontstaan over taaiverwantschap 
en taaistudie, waarbij kritische kanttekeningen werden geplaatst bij de taal
kundige methode van Grimm. Bovendien was Halbertsma lid van het geren
ommeerde Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letteren 
en Schoone Kunsten. Daar kon Biondelli zijn voordeel mee doen. Inderdaad 
wordt uit de latere brieven van Biondelli aan Halbertsma en zijn publicaties 
duidelijk dat Biondelli zeer ontvankelijk was voor Halbertsma's kritiek op 
Grimm. En uit notulen van vergaderingen van de Tweede Klasse van het 
Koninklijk Instituut van 1844 blijkt dat Halbertsma Biondelli met succes heeft 
voorgedragen als geassocieerd lid van de Tweede Klasse van het Instituut.39 

Maar laat ons niet op de zaken vooruitlopen en Biondelli zelf aan het woord 
laten. 

Biondelli zet in zijn eerste brief aan Halbertsma uiteen waarom hij contact 
met hem zoekt. Hij heeft belangstelling voor de Friese taal. In zijn brief van 26 
maart 1839 vraagt Biondelli Halbertsma om literatuur waarmee hij de histori
sche ontwikkeling van het Fries vanaf het begin van de negende eeuw tot op 
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Enveloppe van de eerste brief van Bernardino Biondelli aan Joast Halbertsma. De stempels geven een 
indruk van verdeeldheid van Italië in 1839. De brief ging van Milaan naar Valenza, op de grens van 
de regio Lombardo- Veneto en het koninkrijk Sardinië-Piemonte. Vanaf Valenza ging de brief door 
Piemonte naar Genua, Ligurië. Vandaar ging een boot naar Amsterdam. Ten slotte moest de brief nog 
naar Deventer. Voor deze trajecten moest steeds gebruik worden gemaakt van verschillende postdiensten 

heden zou kunnen beschrijven.40 Hij wil die beschrijving publiceren in een 
tijdschrift dat hij kort geleden heeft opgericht, Il Politècnico. In dit tijdschrift, 
waaraan ook de voorman van de patriottenbeweging in Milaan Carlo Cattaneo 
meewerkte, wilden Biondelli en zijn mederedacteuren alle inspanningen van 
geleerden in heel Europa bij elkaar brengen. De wetenschap, aldus Biondelli, 
was immers het vaderland van de mensheid. Een verlicht ideaal dat Europa 
als geheel diende, zo lijkt het. Maar er waren ook nationale belangen in het 
spel, zo blijkt uit het vervolg van de brief. Biondelli wilde met zijn artikel over 
de ontwikkeling van de Friese taal de lezers van II Politècnico een voorbeeld 
stellen: de Friezen moesten de Italianen de weg wijzen waar het de patriottische 
strijd betrof. Een opmerkelijke gedachtegang omdat immers de Friezen hun 
politieke zelfstandigheid in 1839 al lang kwijt waren. Wat konden de Friezen 
betekenen voor een Milanees die zich sterk maakte voor nationale eenwording? 

De strijd om de eenwording van Italië verliep uiterst moeizaam. Milaan 
had veel te winnen bij nationale eenwording. Het leek dé kans om onder 
de heerschappij van Oostenrijk uit te komen. Als bestuurlijk en intellectueel 
centrum van de regio Lombardo-Veneto had Milaan zich decennialang het 
absolute en conservatieve bestuur van Oostenrijk laten welgevallen, tot de 
Napoleontische troepen in 1798 de stadwaren binnengevallen. De komst van 
Napoleon had de gemoederen wakker geschud en de nieuwe generatie intel
lectuelen laten delen in de denkbeelden die in andere gebieden van Europa 
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voor revoluties hadden gezorgd. Maar in de jaren die volgden had het Franse 
bewind die ontkiemende nationale beweging als strijd van en voor burgers, 
nauwelijks de gelegenheid gegeven om tot ontwikkeling te komen. Toen Milaan 
in 1815 opnieuw onder Oostenrijks bestuur kwam te staan, waren de doelstel
lingen van de nationale beweging noch gerealiseerd noch vergeten. Ze werden 
nu met vernieuwde kracht gelanceerd door ze te koppelen aan een strijd voor 
nationale eenwording. Niet alleen in Milaan, maar ook in andere delen van 
wat eens Italië zou gaan worden, was reden tot verzet tegen de bestaande 
bestuurlijke structuur. Het was veelal de enorme invloed van de Rooms 
Katholieke kerk die in de ogen van intellectueel 'Italië' de vooruitgang op 
maatschappelijk gebied tegenwerkte. In de verschillende Italiaanse gebieden 
werd vanaf het eerste decennium van de negentiende eeuw door de intelli
gentsia druk gewerkt aan het mobiliseren van de publieke opinie voor 
de 'nationale zaak', maar vooralsnog zonder veel resultaat. Italië was te zeer 
verdeeld: de Oostenrijkse suprematie, die in Lombardo-Veneto als concrete 
onderdrukking van ontplooiingsmogelijkheden werd ervaren, telde in het 
zuiden niet, en de verschillende machtscentra in Lombardo-Veneto, Piemonte 
en Ligurië schroomden de scepter uit handen te geven ten gunste van een 
onzeker ideaal van een burgerstaat. 

Frysk en 'italiano' 

Biondelli zag in de geschiedenis van de Friezen een toonbeeld van een 
geslaagde nationale beweging. De Friezen hadden dan weliswaar geen poli
tieke zelfstandigheid meer, maar waren er desondanks in geslaagd erkenning 
van hun rechten te verkrijgen. Vrijheid en onafhankelijkheid waren de kern
woorden van elke nationale beweging, en deze vrijheid en onafhankelijkheid 
werden in de loop van de negentiende eeuw steeds meer in termen van taal 
en cultuur gesteld. En op dat gebied deden de Friezen het goed. Ze hadden 
tegen alle klippen op hun taal weten te behouden. En die klippen waren niet 
gering want het Fries was eeuwenlang noch op school, noch in het bestuur 
noch op de kansel gebruikt. Dat de Friese taal, die bij uitstek de cultuur van 
'de gewone burger' was, als spreektaal èn als schrijftaal had kunnen overle
ven, moest te danken zijn aan een krachtig nationaal bewustzijn en een 
krachtig nationaal elan. 

Hoewel Biondelli's interesse in het Fries dus zeker niet zuiver taalkundig 
was, heeft hij wel aantekeningen gemaakt over de Friese taal. Tot een heus 
artikel over de geschiedenis van het Fries is het bij mijn weten nooit gekomen. 
Dat had hij willen opnemen in een studie over alle talen van Europa, waarin 
hij onderzoek naar grammatica en uitspraak zou combineren met conclusies 
aangaande taaiverwantschap. Een geweldig project dat vier dikke delen 
in octavo zou moeten beslaan, vergezeld van een atlas in folio met 40 platen. 
Maar verder dan een eerste deel waarin hij de geschiedenis van de grote 
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Europese taalfamilies geeft, is hij niet gekomen.41 In dit eerste deel gaat Biondelli 
ook even in op het Fries. Hij belooft in een later deel uitgebreid aandacht aan 
deze taal te schenken op basis van het belangrijke materiaal dat hij van zijn 
collega-geleerde Halbertsma heeft gekregen. Het is opmerkelijk dat Biondelli 
aangeeft dat hij vooral aandacht zal geven aan het levende moderne Fries in 
haar verschillende dialecten. Biondelli neemt van Halbertsma vooral kennis 
over van het Fries, zoals dat hier in diverse varianten werd gesproken. Uit 
handschriftelijke aantekeningen blijkt dat Biondelli in eerste instantie de 
Brokmer Wilkeuren, het Asegaboek van T.D. Wiarda en de grammatica van 
Rask als materiaal voor zijn onderzoek naar het Fries had gebruikt.42 Biondelli 
noemt Halbertsma en het Fries ook in een artikel over de Germaanse talen.43 

Daarin geeft hij naast Wiarda en Rask de namen van vele Friezen uit Friesland 
als belangrijke figuren voor de studie van het Fries. Dat Biondelli het werk van 
Montanus Hettema, baron Schwartzenberg, Epkema, Wierdsma, Brantsma, 
Wassenbergh en Posthumus ook daadwerkelijk gelezen heeft, is echter niet 
waarschijnlijk. De spellingsfouten in twee van de namen (Biondelli schrijft 
'Epkemare' en 'Wassenberg') wijzen erop dat Biondelli deze namen heeft ont
leend aan een aantekening bij een publicatie van Halbertsma: in een noot bij 
Halbertsma's artikel 'Friesic' van Joseph Bosworth in diens Angelsaksisch 
woordenboek worden dezelfde fouten gemaakt.44 

Behalve 'Friesic' had Biondelli bij zijn vriend Castiglioni ook Halbertsma's 
Hulde aan Gysbert Japiks bewezen onder ogen gehad.45 Halbertsma had Bion
delli op het adres van Castiglioni verder zijn Friesche spelling toegestuurd, 
nadat Biondelli daar zelf om gevraagd had. De Gesta Fresonum had hij er 
ongevraagd bij gedaan. Als tegenprestatie kreeg Halbertsma een aantal publi
caties van Biondelli toegestuurd.46 Gezien het feit dat Biondelli uiteindelijk 
nauwelijks over het Fries heeft gepubliceerd, en Halbertsma het werk van 
Biondelli niet schijnt te hebben gebruikt, is het de vraag hoeveel waarde er 
moet worden gehecht aan het contact tussen deze twee geleerden. In ieder 
geval is het de vraag of de waarde van dit contact vooral gezocht moet worden 
in het overdragen van kennis van het Fries. Misschien is Halbertsma voor 
Biondelli wel veel belangrijker geweest als criticaster van het werk van Grimm 
dan als leverancier van Fries taalmateriaal. Biondelli had reden om kritisch 
tegenover het werk van Grimm te staan. In het voorwoord van zijn Studii 
linguistici uit Biondelli zijn ergernis over de Duitse hegemonie op het gebied 
van de filologie. Italianen moesten zorgen dat ze op de hoogte waren van de 
laatste ontwikkelingen in de filologie, waarschuwt Biondelli, want voor je het 
wist gingen 'anderen' met het vaderlandse erfgoed aan de haal. 

De redenen en de bedoelingen die mij ertoe hebben aangezet om mijn 
verspreide en vlietende werken in deze bundel bijeen te brengen en te her
drukken zijn aldus, [...] dat ik hiertoe werd bewogen alleen vanwege het onge
wone verlangen dat ik al jarenlang koester om het gedachtegoed van deze 
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[filologische] studiën hier bij ons gerecipieerd te zien, in een tijd waarin uitgele
zen en hechte scharen verdienstelijke geleerden overal vandaan veel vooruit
gang boeken in alle takken van deze wetenschap, en die sinds enige tijd, terwijl 
ze ons bijkans de waardevolste monumenten die ons door onze voorvaderen 
zijn nagelaten uit de handen rukken, juist bij voorkeur deze monumenten 
gebruiken voor hun geduldige en geleerde speculaties. 
Maar het valt niet te ontkennen dat het Italiaanse antwoord op de onvermoei
bare werkzaamheid die zich overal voordoet, en op de oproep van geleerden in 
de monumentale werken die dagelijks van over de Alpen op ons neerregenen, 
tot dusver slechts een zwakke echo is.47 

De dreiging die van de Duitsers op filologisch gebied uitging, lijkt voor Biondelli 
meer dan een kwestie van wetenschappelijk overwicht alleen. Er zitten sociale 
en maatschappelijke aspecten aan de taaistudie, die zelfs een politieke bete
kenis kunnen krijgen. Als handelspartners hadden Biondelli en Halbertsma 
elkaar op het gebied van sociale en maatschappelijke denkbeelden misschien 
evenveel te bieden als op het gebied van de taaistudie. En hun posities in de 
taalkunde zijn deels weer afspiegelingen van die sociale en maatschappelijke 
denkbeelden. Voor beiden gold de spreektaal als het belangrijkste taalmateriaal. 
Voor beiden stond het belang van de gesproken taal van de boeren voorop. En 
dat met die 'boeren' rekening moest worden gehouden, daar waren ze het ook 
over eens. Biondelli zoekt in de taal van de boeren naar de karakteristieken 
van de Romaanse talen. Op die manier zou de oorsprong van de Italiaanse 
talen opgespoord kunnen worden. Voor Biondelli lijdt het geen twijfel dat een 
dergelijk onderzoek naar de oorsprong van de Italiaanse talen het predikaat 
'italiano' verdient, en de taaistudie een patriottisch doel dient.48 Hier scheid
den naar mijn mening de wegen van beide geleerden. Halbertsma zal, net als 
vele Europeanen, ongetwijfeld sympathie hebben gehad voor de emancipa
torische strijd van de Italianen, een emancipatie die zich vertaalde in een 
strijd voor nationale eenwording.49 Maar dat Halbertsma zijn onderzoek naar 
Friese tongvallen in vergelijkbare zin het predikaat 'Frysk' zou willen toeken
nen, lijkt niet erg waarschijnlijk. 

<-¾^ 
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Noten 

1 Voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft deze Christian Heinrich Trotz (1703 of 1701-
1773) nooit een uitgave van Oudfriese rechtsteksten onder zijn naam gepubliceerd. 
Volgens W.B.S. Boeles heeft Trotz gewerkt aan een uitgave van de Lex Frisionum, maar 
kwam deze nooit af. (Zie over C.H. Trotz: Boeles, Frieslands Hogeschool II, 459-464). 
Trotz kwam uit Pommeren, en studeerde achtereenvolgens in Dantzig, Halle, Leipzig, 
Marburg en Utrecht. In 1741 werd hij in Franeker beroepen als opvolger van de hoog
leraar Romeins Recht, Abraham Wieling, vervulde hier een jaar tevens het rectoraat, en 
verruilde in 1754 zijn post in Franeker voor een professoraat in staats-, burgerlijk en 
leenrecht in Utrecht. Zie Deutsches Biographisches Archiv Serie I, 1286: 290-297 en 
300-302. Volgens G.A. Wumkes zou Trotz de interesse in de Friese taal en geschiedenis 
van G.F. baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg in hoge mate hebben gesti
muleerd. (Wumkes, Bodders, 345). 2 Deze brief is ongedateerd en wordt door Boswell 
zelf geciteerd in Bosweli's Life of Johnson, 337. 3 Of Boswell gedurende zijn verblijf in 
Holland nu werkelijk last had van aanvallen van melancholie of een zekere gevoelig
heid cultiveerde om er over te kunnen schrijven, staat nog te bezien. Zijn gevoelens 
voor Belle van Zuylen zijn al even moeilijk te peilen. Zijn strijd tegen melancholische 
neigingen en zijn verhouding tot Belle van Zuylen zijn in ieder geval belangrijke thema's 
in de brieven en dagboekaantekeningen van Boswell die zijn opgenomen in: Van der 
Sterre, Boswell en Holland. De complexe persoonlijkheid van Belle van Zuylen wordt in 
de uitvoerige biografie van het echtpaar Dubois van alle kanten belicht; haar verhou
ding met James Boswell komt daarbij ook aan bod; zie: Dubois Zonder vaandel. 4 De 
kronieken van Ocko Scharlensis, Suffridus Petrus, en Ubbo Emmius zijn, zoals bekend, 
van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het idee van een Friese geschiedenis. 
Zie hierover een speciaalnummer van It Beaken 56 (1994), nr. 2/3. 5 Degene die naast 
Gysbert Japicx gezorgd heeft voor internationale belangstelling voor de Friese taal is 
natuurlijk Franciscus Junius. Voor meer zeventiende-eeuwse filologen die zich met het 
Fries hebben beziggehouden zie de oratie van prof. A. Feitsma, Tussen volkstaal. 
6 Hierbij moet worden aangetekend, dat in het Duitse Oostfriesland de aandacht voor 
de Friese geschiedenis in de eerste helft van de achttiende eeuw juist betrekkelijk 
geprononceerd was. Vanwege conflicten tussen vorst en standen in Oostfriesland werd 
de geschiedenis der Friezen (in het bijzonder het Karelsprivilege en de Upstalsboom) 
en vooral ook de Friese geschiedschrijving gebruikt om de verschillende politieke posi
ties te verstevigen. De diverse Oostfriese geschiedenissen uit de eerste helft van de 
achttiende eeuw zijn veelal politieke èn religieuze plaatsbepalingen; doorgaans zijn het 
tevens adhesiebetuigingen of juist afwijzingen van de manier waarop de bekendste laat 
zestiende-eeuwse kroniekschrijver, Ubbo Emmius, de geschiedenis der Friezen voor
stelt. In dit kader kunnen worden genoemd:E.R. Brenneysen Ostfriesische Historie und 
Landesverfassung (Aurich, 1720); J.I. Harkenroht Oostfriesche Oorsprongkelykheden 
(Embden, 1712, en Groningen, 1731); S. Meyer Friesische merckwürdigkeiten vomAnfang 
solcherNation biss insXIV. Seculum (Leipzig, 1747); C. Wierichs Versuch einigerAnmer-
kungen überden Staat von Friesland mittlerZeiten worinn die besondern Meynungen in 
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der Friesischen Historie, die grenzen und Eintheilungen der Frieslanden und das Privile-
gium CaroliMagnui untersuchet und erläutert werden (Oldenburg, 1741); en de diverse 
vroeg achttiende-eeuwse drukken van de zestiende-eeuwse Oostfriese kroniek van 
Eggerik Beninga. Opvallend is dat in al deze werken weinig aandacht wordt besteed 
aan de Friese taal. Zie over de politieke en religieuze achtergronden van de conflicten 
tussen vorst en standen in Oostfriesland (en de betekenis van de letterkunde in deze 
conflicten): Schmidt 'Geschichte Ostfrieslands'. 7 Het genootschap werd opgericht in 
1761. De eerste Verhandelingen verschenen echter pas in 1773 in druk. Op de lijst met 
namen van leden in dit eerste deel Verhandelingen prijken de namen van vooraan
staande mannen uit de toenmalige Republiek zoals Jacob de Rhoer, hoogleraar 
welsprekendheid en Grieks, Lucas Trip, burgemeester van Groningen, en Antonius 
Brugmans, hoogleraar wijsbegeerte en wis- en natuurkunde. Opvallend is, dat alle 
leden van buiten Groningen als 'buitenlandsche leden' worden aangemerkt, een in die 
tijd overigens niet ongebruikelijk verschijnsel. (Vgl. het in 1773 opgerichte Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen). Op deze lijst komen ook 
de namen voor van C.H. Trotz, hoogleraar recht in Utrecht, en zijn collega uit Franeker, 
Hermannus Cannegieter. Verder komen op de 'buitenlandsche' lijst voor Matthias von 
Wicht, regeringsraad van de koning in Aurich, en enige jaren later ook Tileman Dothias 
Wiarda, advocaat en later Iandssecretaris en geschiedschrijver in Aurich. Zie: Verhan
delingen Pro Excolendo Iure Patrio I. Over het genootschap zijn diverse gedenkboeken 
gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld: Scheltema e.a. (red.) Pro Excolendo Iure Patrio; Over-
diep, Acht Groninger juristen; en Hempenius-van Dijk, 225 jaren Pro Excolendo. Geen 
van de bijdragen in deze boeken gaat echter in op de belangstelling van de genoot-
schapsleden van het eerste uur voor het Oudfries. 8 Behalve Von Wicht, Ostfriesische 
Land-Rechtzijn er nog een paar minder bekende achttiende-eeuwse publicaties waarin 
enige aandacht aan het Fries wordt besteed. Door negentiende-eeuwse taalgeleerden 
worden die, voor zover ik weet, niet aangehaald. Zonder volledig te kunnen zijn, wil ik 
er hier enkele noemen. Als eerste dan een lijst met Friese eigennamen in de door J.G. 
Eckhart in 1717 gepubliceerde etymologische studies van G.F. Leibnitz'. J.G. Eckhart, 
Illustris Viri Godofr. Guilielmi Leibnitii Collectaneae Etymologica, Illustrationi linguarum, 
Veteris Celticae, Germanicae, Gallicae, aliarumque inserventia cum Praefatione Jo. 
Georgii Eccardi (Hanover, 1717). De lijst bestaat uit een opsomming van eigennamen, 
zonder verder commentaar van Leibnitz. Het commentaar van Eckhart in zijn inleiding 
bestaat slechts uit de opmerking dat deze eigennamen samentrekkingen zijn. Inhoude
lijk is deze publicatie op het gebied van het Fries mogelijk niet van grote waarde, maar 
voor de ontwikkeling van de belangstelling voor het Fries kan het belangrijk geweest 
zijn dat zo'n lijst onder de vermelding 'Nomina Frisica' opgenomen werd in het werk 
van een zeer gerenommeerde geleerde als Leibnitz, en gepubliceerd door een in talen 
gespecialiseerde geleerde Eckhart. Deze Eckhart had eerder in een eigen etymologische 
studie naar een veelheid van Germaanse talen en tongvallen, Historia studii etymologici 
linguae germanicae hactenus imprensi (etc.) (Hanover, 1711), het Fries nog ernstig ver
onachtzaamd. Twee titels waarop ik opmerkzaam werd gemaakt en die ik niet heb 
kunnen natrekken zijn: een lijst met Friese woorden in Die Herzogthümer Bremen und 
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Verden oder vermischte Abhandlungen, Bnd. 5 (1761), 314 en 'Bemerkungen über den 
Ursprung und Charakter der Frescen Sprache' in Schleswigs-Holsteinische Anzeigen 
van 1758, 557 e.v. Dat Boswell deze publicaties niet noemt, moet naar alle waarschijn
lijkheid geweten worden aan de geringe bekendheid ervan. Maar ik zou nog een andere 
reden in overweging willen geven waarom Boswell geen publicaties uit of over Oost
friesland noemt: het zou kunnen zijn dat Oostfriese verhandelingen niet in aanmerking 
kwamen omdat Boswell bewust of onbewust onderscheid maakte tussen 'Oostfries' en 
'Fries'. Boswell zocht naar boeken in en over het Fries in opdracht van iemand die voor 
zijn woordenboek ongetwijfeld het werk van Franciscus Junius had gebruikt; en het is 
niet onmogelijk dat het Fries voor achttiende-eeuwse Engelse geleerden door Junius' 
verblijf bij Gysbert Japicx in Bolsward een expliciet Nederlandse connotatie had gekre
gen. Opmerkelijk is ten slotte dat in Boswell's referentie aan publicaties in en over het 
Fries wel twee werken van Schotanus en niet de eveneens zeer bekende werken van 
Ocko Scharlensis, Suffridus Petrus, en Ubbo Emmius voorkomen. 9 Voor Fries(talig)e 
letterkunde in engere zin had Boswell almanakken kunnen raadplegen, zoals bijvoor
beeld de Friesche boere almanach van 1718, waarin de Frieske boere prognostikatie van 
Petrus Baardt (uit 1640) is afgedrukt. Verder werden in de achttiende eeuw ook wel 
gelegenheidsverzen in het Fries geschreven. Maar het aanzien en de bekendheid van 
dit taalmateriaal zal gering zijn geweest. 10 Sinds juni 2001 werk ik aan de Universiteit 
van Amsterdam aan een proefschrift over de internationale geleerde contacten van J.H. 
Halbertsma in de periode van 1825 tot 1855. Een aantal andere promovendi doet 
onderzoek naar negentiende-eeuwse geleerde netwerken, die de ontwikkeling van het 
cultureel nationalisme in Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Servië hebben gestimu
leerd. Zo wordt door middel van onderzoek in deelgebieden de rol van vroeg negen-
tiende-eeuwse Europese filologen in de ontwikkeling van het nationalisme onderzocht. 
11 Piebenga, Een studie, 55- 56. 12 De wetenschappelijke revolutie die Grimm ontke
tende wordt veelal betrokken in filologische studies en studies op het gebied van de 
wetenschapsgeschiedenis. Jan Noordegraaf besteedt in zijn proefschrift, Norm, geesten 
geschiedenis vooral aandacht aan de invloed van Grimm op de Nederlandse taalkundi
ge Matthias de Vries. In de diverse publicaties over Halbertsma als taalkundige wordt 
de invloed van Grimm vaak ook meer of minder terloops behandeld. Een breed èn 
internationaal perspectief geven de opstellen in de eerste sectie van Fürbeth e.a., Zur 
Geschichte Nationalphilologien. Zie verder de kritische studie van Wyss, Die wilde Phi-
lologie, vooral 95-144. 13 Leerssen, Nationaal denken, 43-45, en veel uitgebreider het 
daar genoemde boek van Van Delft, Littérature et anthropologie. 14 Zie: Dercks 'België 
als staatkundig fenomeen', 77. 15 Zie: Lammert 'Zurück zu den Anfangen?'. 16 Het zal 
duidelijk zijn dat maar een gedeelte van het beschikbare materiaal gebruikt zal worden. 
Van de buitenlandse geleerden zullen die teksten aan de orde komen die over het Fries 
handelen, of over taalkundige kwesties die in hun correspondentie met Halbertsma 
van belang zijn. Van Joast Halbertsma zullen alleen die teksten gebruikt worden die 
belangrijk zijn geweest in zijn contact met buitenlandse geleerden. Voorts gebruik 
ik recensies die over het werk van deze geleerden werden geschreven, en recensies 
van Halbertsma naar aanleiding van publicaties van zijn collega's. Handschriftelijke 
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aantekeningen gebruik ik voorzover ze betrekking hebben op de taalkundige thema's 
die in de contacten aan de orde komen. 17 Het gaat hier natuurlijk niet om betekenis
sen in absolute zin, maar om betekenistoekenning. Bij die betekenistoekenning acht ik 
het van belang rekenschap te geven van de praktische historische werkelijkheid. 18 Zie: 
Wyss, Die wilde Philologie, 95 e.v. 19 De 'Sattelzeit' is een begrip dat door het werk van 
Reinhart Koselleck, één van de schrijvers van het standaardwerk voor begripsgeschie
denis Geschichtliche Grundbegriffe, grote opgang heeft gemaakt. De 'Sattelzeit' is voor 
Koselleck die periode waarin de Duitse beschaving door 'Politisierung', 'Demokrati-
sierung', 'Ideologisierbarkeit', en 'Verzeitlichung' een enorme verandering onderging, 
een verandering die zich manifesteerde in de verschuiving van betekenis van het sociaal 
en politiek vocabulair. Na de verschijning van de Geschichtliche Grundbegriffe zijn 
begripsgeschiedenissen van andere landen gevolgd, steeds met de 'Sattelzeit' als focus. 
Hampsher-Monk e.a., History ofconcepts geeft heldere beschouwingen over de funda
menten van de begripsgeschiedenis en het 'Sattelzeit'-concept van Koselleck. Hierin 
tevens vergelijkende studies van concrete begripsgeschiedenissen die sinds Geschicht
liche Grundbegriffe in diverse landen zijn ontwikkeld 20 Zie voor de politieke achter
grond van Wiarda's werk de reeds genoemde bijdrage van Heinrich Schmidt 'Geschichte 
Ostfrieslands' in der Neuzeit', vooral 682. De eerste publicatie van Wiarda is van 1777: 
Von den Landtagen der Friesen in dem mittlern Zeiten bey Upstalsboom .In 1784 publi
ceerde hij Geschichte der ausgestorbenen alten Friesischen oder Süchsichen Sprache en 
in 1786 het Altfriesisches Wörterbuch. 21 Prof. Ph.H. Breuker stelt in zijn artikel 'Der 
frühe Einfluss' dat Grimm al heel vroeg overtuigd was van het belang van het Fries voor 
de historische taal en rechtswetenschap, en onderbouwt die veronderstelling met over
tuigende citaten. Het probleem was echter dat Grimm nauwelijks Fries materiaal te 
pakken kon krijgen, in ieder geval geen specimina van het levende Fries, wat zijn moge
lijkheden om het Fries in zijn onderzoek te betrekken ernstig belemmerde. In 1820 
schreef Grimm aan H.W. Tydeman: 'Das Altfriesische werde ich etwas besser aus den 
Literis Brocmannorum lernen können, die jetzt Wiarda vollständig zu Berlin drucken 
lässt. Aber die heutige friesische Volkssprache wird dadurch nicht bekannter, obgleich 
sie sicher grammatikalische Eigenheiten genug hat, worüber veilleicht Hr. Hoekstra 
belehren könnte.' (Reiffenscheid, Brief e, 72). Zoals uit het artikel van Breuker ook blijkt, 
gaat het in deze vroege jaren tussen Grimm en zijn Friese correspondenten meer over 
Middelnederlandse dan over Friese teksten. Dat Grimm desalniettemin de productie 
van Friestalige teksten van met name Paulus Scheltema heeft beïnvloed, zoals de strekking 
van het artikel luidt, is inderdaad zeer waarschijnlijk. 22 'Hierom doet het Genootschap 
mede een vriendelyke aanzoek by die geletterde Duitschers, die niet min begeerig zyn 
zommige der Wetten, by hen oorsprongelyk gevormt, in verdere afgelegene Landstree-
ken optespeuren, als wy ons bevlytigen, dezelve van dien bron afteleiden.' Zie: Verhan
delingen ter naasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands: waar by 
gevoegd zyn eenige analecta tot dezelve betrekkelyk door een Genootschap te Groningen 
Pro Excolendo lure Patrio. Eerste deel (Groningen, 1773), Voorreden, 5. 23 Grimm 
begint zijn brief aan Tydeman met de volgende verzuchting: 'Nach so viel vergeblichen 
Versuchen bin ich nun endlich an einen Gelehrten gekommen [...]' (Reiffenscheid, 
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Briefe, 1. 24 Ibidem. 25 Zie over Pro Excolendo en deze beslissende wending in de 
rechtsgeschiedenis: Mulder, 'Pro Excolendo en het natuurrecht' en Zwalve, 'Van der 
Marck'. Het ging om een allesbehalve puur wetenschappelijke vernieuwing: Van der 
Marck werd in 1773 door curatoren en senaat ontslagen als hoogleraar staats-, natuur
en volkerenrecht omdat zijn vurige pleidooien voor een afleiding van het Nederlands 
recht uit eigen grondbeginselen in plaats van het Romeins recht, als ondermijning van 
het wettelijke gezag en het gezag van de kerk werden beschouwd. Vanuit Lingen, waar 
Van der Marck in december 1773 een betrekking aan de universiteit accepteerde, 
onderhield hij intensieve contacten met Nederlandse patriotten. Zie ook: Molhuysen 
en Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III, 817 26 Feldman, Jacob 
Grimm. 27 Het was F.C. von Savigny, die sinds 1809 met zijn collega-rechtshistoricus 
Tvdeman correspondeerde, die Grimm bij Tydeman introduceerde. Zie het eerder 
genoemde artikel van Breuker, en het nogal gekleurde opstel van Van de Zijpe, Jacob 
Grimm und die Niederlande, 6. Dit geeft, bij alles wat erop valt af te dingen, een aardig 
overzicht van de contacten van Jacob Grimm met Nederlanders, Vlamingen en Friezen. 
28 Zie o.a.: Breuker, Friese cultuur, 8. 29 Wyss wijst erop dat Grimm in de Vorrede van 
het eerste deel van zijn Deutsche Grammatik uit 1818 al duidelijk maakt dat hij zich 
wilde onderscheiden van zijn voorgangers op het gebied van de taalkunde (Wyss, Die 
wilde Philologie, 94). 30 Het gaat hier natuurlijk niet om een absolute tegenstelling, 
maar een accentverschil. De Franeker heren waren voor het overgrote deel hoogleraren 
die maatschappelijke initiatieven ontplooiden die niet losstonden van hun weten
schappelijk werk. Grimm was (in 1811 nog) bibliothecaris in dienst van koning Jerome 
van Westfalen en was zich o.a. door toedoen van zijn mentor Von Savigny bewust 
geworden van de mogelijkheden die de wetenschap (hem) te bieden had. Het is van 
belang de verschillende 'uitgangspunten' van de Franeker hoogleraren en de ambitieuze 
bibliothecaris Grimm in het oog te houden. 31 Zie hierover het eerste hoofdstuk van 
Feldman, Jacob Grimm. 32 Zie het in noot 21 genoemde artikel van prof. Ph.H. Breuker. 
In de eerste druk van het eerste deel van zijn Deutsche Grammatik (1819) besteedde 
Grimm slechts summier aandacht aan het Oudfries. In zijn latere werk ging het Fries 
een belangrijkere plaats innemen. Grimm lijkt zich echter bij voortduring onzeker te 
hebben gevoeld over het Fries vanwege zijn gebrekkige kennis van het moderne Fries. 
33 De vanzelfsprekendheid waarmee Grimm de fysieke gesteldheid van een land ('klein 
en vlak') en het waarschijnlijk ontbreken van oude handschriften met elkaar in verband 
brengt, is opvallend. Het zou mij niet verbazen als die vanzelfsprekendheid een effect is 
van het romantische idee dat een verlaten bergachtig landschap stimulerend werkte op 
het poëtisch gemoed, en dientengevolge daar een grotere productie en conservering 
van handschriften te verwachten was. De publicatie van de Songs ofOssian en de hele 
cultus die daardoor op gang werd gebracht, is verantwoordelijk voor dit romantische 
idee. Eeltsje Halbertsma verwijst impliciet naar dit idee in een brief aan zijn broer Joast: 
'Ik ben weer aan het rijmen geweest, dat is toch meer mijn vak als proza, het is een 
Friesche simmerdey geheel Waterlandsch de beelden niet uit Schotland gehaald uit de 
basaltrotsen van Fingal of van de Etna, maar uit Liglân' (geciteerd uit Wumkes, Bodders, 
471). Voor 'klein und eben' zie: Briefe, 1. 34 In een appendix bij de Briefe vonj. Grimm 



17« ALPITA DE JONG 

an H. W. Tydeman worden gedeelten uit de brieven van Tydeman geciteerd. Zie voor een 
preciese opsomming van Tydemans inspanningen ten behoeve van Grimm en het 
citaat:161-163.35 AlgemeeneKonsten Letterbode (1811) nr. 47, 327-330.36 Van de Zijpe, 
Jacob Grimm, 11.37 Biondelli publiceerde o.a. in Politècnico, Rivista Europea, Encyclope-
dia popolare, en Annuario Geogràfico italiano. Een deel van zijn taalkundige publicaties 
is gebundeld in Biondelli, Studü linguistici. Vooral zijn dialectstudies worden nog altijd 
gebruikt en becommentarieerd. 38 De brieven van CO. Castiglioni aan Halbertsma 
worden bewaard in Tresoar in de collectie geleerde correspondentie van J.H. Halbertsma 
onder signatuur Hs 6185. Zie over Halbertsma, Castiglioni en Grimm: De Jong, 'Joast 
Halbertsma'. Een uitvoeriger Engelstalige versie van dit artikel verschijnt eind dit jaar in 
Studies in Medievalism (vol. 14). 39 Beide zaken zullen uitgebreid aan de orde komen in 
mijn proefschrift. 40 Deze en enkele andere brieven van Biondelli aan Halbertsma wordt 
bewaard in Tresoar Hs 6185. 41 Atlante linguistico d'Europa (Milano, 1842) 42 (Een deel 
van) de nalatenschap van B. Biondelli bevindt zich in de Biblioteca Ambrosiana in Milaan 
onder de titel en signatuur Tnventario dei manoscritti di Bernardino Biondelli raccolti in 
A 362 inf.' 43 'Delle lingue Germaniche e della loro grammatica' in B. Biondelli Studü 
linguistici, eerder gepubliceerd in II Politècnicovol. III (1841) onder de titel 'Grammatica 
di tutte Ie lingue germaniche, del dott. Jacopo Grimm'. 44 J.H. Halbertsma 'Friesic' in het 
Angelsaksisch woordenboek van J. Bosworth; ook gepubliceerd in J. Bosworth The origin, 
35.45 De brieven van Castiglioni en Biondelli geven niet altijd de titels van de studies die 
Halbertsma naar hen opstuurde. De Hulde aan Gysbert Japiks bewezen wordt wel met 
naam en toenaam genoemd, en bevindt zich nog altijd in de Biblioteca Ambrosiana in 
Milaan. 46 In de bibliotheek van Halbertsma, die bewaard wordt in de collectie van 
Tresoar, staan twee nummers van II Politècnico (grotendeels niet opengesneden), en 
twee studies van Biondelli, één over het bargoens en één over de vergelijkende taalkunde. 
Deze laatste stuurde hij naar Halbertsma met het verzoek het aan leden van het Konin
klijk Instituut te laten lezen ter beoordeling. Het was een voorstudie voor zijn grote project 
Atlante linguistico d'Europa dat, zoals gezegd, nooit voltooid is. 47 'Tali sono Ie ragioni ed 
i fini che mi determinàrono ad unire e riprodurre coordinati questi miei sparsi e fuggitivi 
lavori nel presente Volume [...] che venni a ciò trascinato solo dall'indòmito desidèrio 
che nutro da lunghi anni di vedere maggiormente diffusa presso di noi la cultura di questi 
importantissimi studj, in un tempo in cui elette e compatte schiere di benemèriti studiosi 
d'ogni regione procèdono alacramente in tutti i rami di questa scienza, e strappàndoci 
quasi di mano i preziosi monumenti legàtici dagli avi nostri, ne fanno da qualche tempo 
argomento prediletto delle pazienti e dotte loro lucubrazioni. Giacchè egli è pur d'uopo il 
confessarlo, che alla instancàbile operosità ovunque spiegata, ed all'appello fattoci dagli 
stranieri con tanti colossali lavori che tutto giorno ei piòvono giù dall'alpi, assai fioca 
rispose sin'ora 1'eco italiana.' Zie: Biondelli Studü linguistici, Prefazione, xii. 48 Prefazione 
van Biondelli Studü linguistici, xiii. 49 Zie in dit verband het zeer aansprekende reisver
slag van een kennis van Halbertsma: J.H. Beucker Andreae. Die reisde door Italië 
in 1840/41. Zijn Herinneringen aan Italië zijn pas uitgegeven in 1856. Halbertsma geeft 
van zijn eigen reis door Italië in 1859 een impressie in zijn stuk over Rinse Posthumus in 
De Vrije Fries (1862) IX, 207-271. 
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Modernisering of marginalisering 
Friese landbouworganisaties in de eerste helft van de 
twintigste eeuw 

ROLF VAN DER WOUDE 

Maakt eendracht macht? 

Het statige Landbouwhuis aan de Leeuwarder Willemskade was meer dan 
alleen het hoofdkwartier van de Friese Maatschappij van Landbouw Het was 
evenzeer een verbeelding van de kracht en de eenheid van de Friese land
bouw. De deftige bestuurskamer was het centrum waar het hoofdbestuur in 
de normale omstandigheden waardig en bezonken zijn besluiten nam. Maar 
in de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog werden de vergaderingen 
gekenmerkt door verhitte debatten. Uiteindelijk legde de voorzitter van de 
'Friese Mij', dr. I. Edzard van Weideren baron Rengers, het bijltje erbij neer en 
hij werd niet lang daarna opgevolgd door Jan Wuite Jzn. Het ging daarbij om 
meer dan een aflossing van de wacht. Het opstappen van de traditionele 
landjonker Rengers en het aantreden van de selfmade boer en progressief 
bestuurder Wuite betekenden het einde van een tijdperk. De oud-liberale 
hegemonie verdween, omdat sociaal-economische organisaties gedwongen 
waren zich aan de nieuwe politiek-maatschappelijke omstandigheden aan te 
passen; de Friese Maatschappij van Landbouw incluis. De discussies in 1917 
en 1918 gingen in de kern om de keus: het doorvoeren van een rigoureuze 
modernisering van de gehele organisatie of een marginalisering door de 
opkomst van concurrerende boerenbonden. 

De Eerste Wereldoorlog was niet het enige tijdstip waarop de Friese land
bouworganisaties zich genoodzaakt zagen hun koers drastisch te wijzigen. In 
de crisistijd van de jaren dertig en gedurende de Tweede Wereldoorlog waren 
eveneens belangrijke beleidswijzigingen nodig. Dit artikel besteedt aandacht 
aan die verschillende momenten. Het wil daarmee een beeld geven hoe 
modernisering van de landbouworganisaties verweven was met modernisering 
van de samenleving: economisch, sociaal en politiek. 

Er is echter een bijzonder aspect aan de geschiedenis van de Friese land
bouworganisaties in de eerste helft van de twintigste eeuw. De intensiteit van 
de debatten in het Landbouwhuis was niet zonder reden. De eenheid van de 
landbouw en haar organisaties werd als een groot goed ervaren met de 
gedachte 'eendracht maakt macht' als leitmotiv. De grote vrees was namelijk 
een mogelijke opdeling van de Friese Maatschappij van Landbouw in een 
aantal specifieke belangengroepen. Niemand die de landbouw in Friesland 
een goed hart toedroeg was daar op uit. Op het eerste gezicht lijkt dit een 
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Dr. J. Edzard van Weideren baron Rengers represen
teerde het traditionele karakter van de Friese Maat
schappij van Landbouw (Tresoar) 

aannemelijk en behartigenswaardig streven. Toch kan de vraag worden 
gesteld of een verzuild organisatiewezen niet een bredere laag van boeren -
liberaal, protestant én katholiek - zou aanspreken, zodat meer boeren en 
tuinders bij de landbouworganisaties betrokken werden? Korter gezegd: 
maakt eendracht altijd macht? 

De voorgeschiedenis 

Van de Friese Maatschappij van Landbouw (FMvL), de opvolger van het in 
1843 opgerichte Vriesch Genootschap van Proefondervindelijken Landbouw, 
konden landbouwers, grondbezitters en belangstellenden lid worden. Zij 
werden allen geacht de agrarische sector in Friesland vooruit te willen en te 
kunnen helpen. Voorlichting en instructie over de nieuwste landbouwmethoden 
was het voornaamste doel. Er werden lezingen gehouden, tentoonstellingen 
georganiseerd, demonstraties gegeven en keuringen georganiseerd. In die zin 
was de 'Friese Mij' een loot aan de stam van het liberaal getinte genoot
schapswezen met zijn traditie van self-help. 

De sfeer in de FMvL had zeker in het begin nog veel weg van de typische 
negentiende-eeuwse notabelengezelschappen, waar grootgrondbezitters, 
dorpselite en 'grote' boeren in eendracht vergaderd waren. Rond 1855 was 
nauwelijks meer dan de helft van de leden boer. Bijna een kwart kon onder 
de gewone burger gerangschikt worden, ongeveer twintig procent was land
eigenaar, terwijl de rest uit belangstellenden bestond. Dit elitaire karakter 
bleef de 'Friese Mij' tot aan de Eerste Wereldoorlog behouden, al was er wel 
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een tendens te bespeuren naar een verbreding van de basis van de organisatie 
onder de boeren.1 

Toch verhinderde het notabelen-karakter een groot deel van de 'kleine' 
boeren om mee te doen. Dat gold vooral voor degenen die juist het meest 
behoefte hadden aan voorlichting en onderwijs. Het bestuur probeerde dit te 
ondervangen door de voorlichting laagdrempelig te maken door de aanstel
ling van 'wandelleraars', die langs de boerderijen trokken of in de dorpsschool 
of in het dorpscafé landbouwcursussen gaven. 

In de laatste decennia van de negentiende eeuw kwamen er meer officiële 
verbindingslijnen tussen de landbouworganisaties en de overheid. Voor die tijd 
waren de contacten veelal een zaak van persoonlijke netwerken. Het initiatief 
tot nader contact ging uit van de overheid, die voor het ontwikkelen van 
beleid informatie en advies wenste en zich daartoe tot de maatschappijen 
van landbouw wendde. Grote veranderingen bracht dit nog niet. De besturen 
stonden nogal ambivalent tegenover de overheid. De liberalen, die daarin de 
boventoon voerden, waren - zeker in theorie - wars van overheidsbemoeienis. 
Bovendien zorgde de samenstelling van de maatschappijen van landbouw 
voor een interne verdeeldheid over belangrijke agrarische kwesties. 

De edellieden en patriciërs die in de 'Friese Mij' de toon aangaven, hadden 
hun uitgebreide netwerken in de politieke en bestuurlijke circuits. Aan forma
lisering van overleg bestond daarom bij hen weinig behoefte. De heren regel
den hun zaakjes het liefst binnenskamers. Dat stond het aanpakken van de 
bestaande structurele problemen in de landbouw in de weg. De pachtproble-
matiek was, zeker in Friesland, wel het grootste pijnpunt. Niet alleen boeren, 
maar ook veel deskundigen, zagen het pachtvraagstuk als 'de kapitale 
boerenkwestie'. De zwakke rechtspositie van de pachter vormde de kern van de 
kritiek. Daardoor waren weinig pachtboeren bereid grootschalig in hun bedrijf 
te investeren, omdat het risico dat de eigenaar de pacht niet zou continueren 
te groot was. Tegenover deze zwakke rechtspositie stonden, naar veler oordeel, 
te hoge pachtprijzen. In de tijd van de grote negentiende-eeuwse bloeiperiode 
van de Friese landbouw, tussen 1855 en 1875, vormden die nog niet zo'n groot 
probleem. Maar de agrarische crisis die erop volgde, bracht veel boeren van
wege de hoge pachtprijzen in de problemen.2 

Adellijke en patricische landeigenaren vormden het grootste struikelblok 
voor een hervorming van het pachtrecht. Zij wilden vasthouden aan het 
bestaande eigendomsrecht. Omdat deze bovenlaag van grootgrondbezitters 
grote invloed had op het bestuur van de FMvL konden zij initiatieven tot 
pachthervorming tegenhouden. De FMvL nam, om de leden uit de verschil
lende groepen niet tegen het hoofd te stoten, geen uitgesproken standpunt 
in. De onderhuidse tegenstellingen bleven daarmee bestaan en ondergroeven 
op de lange duur de eenheid van de organisatie.3 

Tweespalt was er ook op het terrein van de invoerrechten. Tijdens de agra
rische crisis vroegen veel boeren de overheid om de landbouw te beschermen 



i84 ROLF VAN DER WOUDE 

door het heffen van invoerrechten, zodat de nationale markt niet langer over
spoeld zou worden door goedkope importen. Veel grootgrondbezitters, die ver
weven waren met het liberale establishment, wilden de bestaande vrijhandels
politiek niet opgeven. Ook deze kwestie bleef sluimeren en zorgde voor 
onrust binnen de organisatie. 

Als organisatie die de agrarische technieken en bedrijfsuitoefening op een 
hoger plan wilde brengen werd de 'Friese Mij' aan het eind van de negentiende 
eeuw sterker. De uitbreiding van het onderwijs, het uitvoeren van product
controle en het langzaam maar zeker erkennen van de coöperatie als een 
voor de boeren geëigend economisch middel, waren daarvan de belangrijkste 
oorzaak. Maar als belangenbehartiger in politieke zin kon noch wilde de 
FMvL een vuist maken. 

Concurrentie 

Rond negentienhonderd ondervond ook de Friese samenleving de gevolgen 
van de transformatie van agrarische standenmaatschappij naar geïndustriali
seerde massasamenleving. Op economisch gebied was de Friese landbouw er 
na de grote landbouwcrisis in geslaagd weer aansluiting te vinden bij de 
wereldmarkt. Daarvoor was een diepgaand proces van rationalisatie, mechani
satie en specialisatie van de landbouwproductie nodig geweest. De introductie 
van de grootschalige fabrieksmatige verwerking van de zuivelproducten, 
vooral in de vorm van boerencoöperaties, had daar aan bijgedragen. Opval
lend was dat deze modernisering niet zozeer gepaard ging met een schaalver
groting als wel met een intensivering van het landgebruik. Kunstmest maakte 
ook het in gebruik nemen van marginale gronden mogelijk. Niet onbelangrijk 
was de wereldwijd aantrekkende conjunctuur na 1895, waardoor de prijzen 
voor landbouwproducten stegen. 

Voor de veelal 'kleine zandboeren' op de pas ontgonnen gronden in het 
oosten van Friesland was de aansluiting bij de elitaire 'Friese Mij' zeker niet 
vanzelfsprekend. In verschillende dorpen sloten zij zich daarom tot dorps-
landbouwverenigingen aaneen. Toen een aantal van deze dorpsverenigingen 
zich in de Eerste Wereldoorlog verenigde in de Practische Boerenbond maakte 
men zich binnen de 'Friese Mij' ongerust over deze concurrentie, te meer 
daar een zekere anti-FMvL-sfeer de nieuwe boerenbond kenmerkte. Men 
vond daar dat de belangen van de kleine zandboer door de 'Friese Mij' stelsel
matig werden veronachtzaamd.4 

Maar ook vanuit andere hoek werd de eenheid van de landbouwmaat-
schappijen bedreigd. Binnen het rooms-katholieke volksdeel was in de negen
tiende eeuw een emancipatiebeweging op gang gekomen. De geestelijkheid 
achtte de eenheid van alle katholieken op religieus, politiek en sociaal-
economisch terrein daartoe een absolute voorwaarde. Om een gesloten front te 
creëren werden onder het gezag van de clerus specifiek katholieke organisaties 
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geschapen. In eerste instantie betrof deze organisatiedrift het terrein van kerk, 
politiek en onderwijs, maar na enige tijd werd de roep om eigen organisaties 
op sociaal-economisch gebied steeds sterker. 

Vanuit deze optiek werd in 1896 de Nederlandsche Boerenbond opge
richt. Hoewel in principe een algemeen christelijke bond, was in de praktijk 
het overgrote deel van de leden en het kader katholiek. In de jaren daarop 
werden onder de koepel van deze Boerenbond her en der in de provincies 
katholieke boerenbonden opgericht. In de loop der jaren versterkten de bis
schoppen hun greep op de boerenbonden en aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog was de bond in feite een katholieke organisatie geworden. De 
naamsverandering in Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 
(KNBTB) bevestigde die ontwikkeling. 

De katholieke boerenbond keerde zich als emancipatiebeweging tegen 
de liberale 'herenbolwerken' die de maatschappijen van landbouw in hun 
ogen waren. Dat was niet het enige verwijt. De katholieke voormannen von
den dat de maatschappijen van landbouw de problematiek te eenzijdig van 
de agrarisch-technische kant benaderden, waarbij aan het geestelijk en maat
schappelijk welzijn van boeren en tuinders werd voorbij gegaan. De KNBTB 
en de daaronder ressorterende regionale bonden wilden een standsorganisatie 
zijn, die de geestelijke, materiële en sociale belangen van de katholieke boeren
stand moest behartigen.5 In Friesland was de animo voor katholieke organisatie 
evenwel niet groot. Alleen in Steggerda slaagde de oprichting van een katho
lieke afdeling.6 

Hoewel concurrentie de positie van de Friese Maatschappij van Landbouw 
rond 1914 nog nauwelijks had aangetast, was er bij het bestuur toch aanlei
ding voor onrust. Men slaagde er niet in de problemen over de pachtproble-
matiek of de handelspolitiek tot een oplossing te brengen. Een niet onaan
zienlijk deel van de boerenstand, waaronder veel kleine zandboeren en de 
orthodox-protestanten en katholieken zagen de FMvL niet of steeds minder 
als hun vertegenwoordiger. Hoewel van een echte vertrouwenscrisis tussen 
achterban en 'Friese Mij' in de periode voor 1940 niet gesproken kan worden 
- daarvan was eigenlijk alleen sprake tijdens de Duitse bezetting - lagen de 
wortels in de keuzes die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden gemaakt. 

Landbouw, modernisering en instituties 

In het begin van de twintigste eeuw verliep het moderniseringsproces 
in Friesland sneller dan ooit. Deze modernisering hield in dat er structurele 
veranderingsprocessen plaatsvonden, niet alleen op het gebied van technolo
gische vooruitgang en economische groei, maar tegelijkertijd en daarmee 
verweven vond er een transformatie plaats van de sociale, politieke en cultu
rele sectoren.7 De steeds complexer wordende samenleving maakte op haar 
beurt betere regulering, controle en coördinatie noodzakelijk. Onvermijdelijk 
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werd de rol van de overheid belangrijker. De Friese Maatschappij van Land
bouw had daarmee grote moeite. Vooral veel bestuurders uit adel en patrici
aat hechtten nog aan de klassiek liberale noties van 'het vrije spel der maat
schappelijke krachten' en het 'welbegrepen eigenbelang' als motor van de 
economische vooruitgang. Vaak hadden zij ook een afkeer van de opkomende 
partijpolitiek. Het beeld van de vrije en onafhankelijke bestuurder die het 
algemeen belang vanzelfsprekend boven de deelbelangen stelde, koesterden 
zij nog als een ideaal. De bewustwording dat dergelijke ideeën steeds meer 
onwerkelijke ficties werden, verliep maar moeizaam. 

Gedurende de twintigste eeuw bouwden de Nederlandse overheden het 
institutioneel raamwerk - nodig om een ordelijke samenleving te creëren en 
in stand te houden - gestadig uit. Daarmee ging de overheid een steeds 
belangrijker eerste laag vormen in het economisch proces. Zonder openbare 
rust en veiligheid, zonder wettelijke regeling van contracten of octrooirecht, 
internationale gedragsregels om maar enkele zaken te noemen, is econo
misch handelen moeilijk of onmogelijk. In vrijwel alle samenlevingen is er 
een tweede laag die het maatschappelijk middenveld genoemd kan worden. 
In veel gevallen communiceert de overheid niet rechtsreeks met de burger 
maar gebruikt daarvoor een veelheid aan organisaties, besturen, instellingen, 
verenigingen en stichtingen.8 Het zal duidelijk zijn dat de rolverschuiving van 
de overheid, van passief naar actief, in de laat negentiende en vroeg twintig
ste eeuw grote consequenties had voor de organisaties op het middenveld, 
zoals de Friese Maatschappij van Landbouw. 

Hoe de nieuwe verhoudingen tussen overheid en middenveldorganisaties 
zouden uitpakken, was in belangrijke mate afhankelijk van de onderlinge 
krachtsverhoudingen. Nederland kan gekarakteriseerd worden als een sterke 
staat met grote legitimatie bij de burgers, een loyaal en weinig corrupt ambte
narenapparaat en sterke rechtsstatelijke instellingen. Daartegenover kwam 
een zich steeds krachtiger georganiseerd middenveld te staan. Niet alleen de 
katholieken vormden hechte machtsblokken, ook de orthodox-protestanten 
en in een latere fase de sociaal-democraten verbonden zich tot min of meer 
hechte netwerken van organisaties. In Nederland liep de situatie dat zowel 
overheid als middenveld sterk waren, niet uit op een confrontatie, maar 
op samenwerking. Overheid en georganiseerde maatschappelijke groepen 
probeerden in gezamenlijk overleg en door afbakening, delegatie en verde
ling van taken de gemeenschappelijke doelen te bereiken. Deze vorm van 
samenwerking wordt wel neocorporatisme genoemd.9 

De nieuwe rol die de Friese Maatschappij van Landbouw zich zou moeten 
gaan aanmeten, was in de eerste plaats die van gesprekspartner van de over
heid. Dergelijke beraadslagingen van een middenveldorganisatie met de 
overheid worden niet aan het toeval overgelaten. In de loop van het proces 
van samenwerking ontstaan regels, afspraken en gebruiken. Daarin zijn een 
aantal regelmatigheden te onderscheiden. De overheid zal bevoegdheden en 
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taken aan de organisaties over willen dragen, de organisaties zullen erkenning 
zoeken en pogen concessies af te dwingen ten behoeve van hun leden. De over
heid zal daartoe alleen bereid zijn als de organisaties op hun beurt hun eisen 
binnen redelijke grenzen houden en in staat zijn hun leden te disciplineren. 
Een dergelijke 'corporatistische ruil' vormt de basis van de samenwerking 
tussen organisaties en de overheid.10 Tegenover patronen van beïnvloeding, 
die vooral de bovengenoemde relatie tussen organisatie en overheid behel
zen, staan patronen van collectieve actie, die de verhouding leden en organi
satie omvat. Een organisatie kan alleen rekenen op steun van leden als de 
organisatie iets voor hen betekent. Dat kan door het aanbieden van diensten, 
het refereren aan religie of ideologie of afdwingen van concessies bij de over
heid of andere maatschappelijke actoren.11 

In die zin was de FMvL aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog nog 
geen belangenbehartiger in de moderne zin van het woord. De 'Friese Mij' 
was sterk in het aanbieden van diensten, zoals onderwijs, landbouwcursussen, 
stamboeken en dergelijke. Het ontbrak echter aan een aansprekende ideologie 
of visie en men weigerde op te treden als pressiegroep om concessies bij de 
overheid af te dwingen. Op de achtergrond speelde voortdurend mee, dat de 
bestuurders bleven pogen de onverenigbare belangen tussen grondbezitters 
en -gebruikers te verenigen. 

De opkomst van het neocorporatisme in de Nederlandse samenleving 
dwong de 'Friese Mij' zich te bezinnen op haar taak en plaats in een moderni
serende samenleving.12 De vraag die veel leden en bestuurders zich stelden 
was wat die modernisering - zij spraken van reorganisatie - zou moeten 
inhouden. Ook vanuit historisch-theoretisch gezichtspunt geeft het hanteren 
van het begrip modernisering al de nodige problemen. In de eerste plaats is 
het een containerbegrip dat weinig open staat voor nauwkeurig definiëren. 
Een ander punt is dat modernisering gemakkelijk normatief gebruikt wordt 
en als maatstaf genomen wordt voor het afmeten van lineair verlopende pro
cessen. Modernisering dreigt dan synoniem te worden met vooruitgang. Een 
voorbeeld dat in dit verhaal een plaats heeft, is de stelling dat modernisering 
ook een afname van religiositeit en kerkelijk gebonden organisatie inhoudt. 
Secularisatie wordt dan als een deelproces binnen het moderniseringsproces 
gezien. Niets is echter minder waar. Religie en met name de manifestatie in 
organisaties speelde in het zich economisch, sociaal en politiek sterk moder
niserende Nederland een grotere rol dan ooit te voren. Toch was er vooral 
onder de arbeidende klasse wel degelijk sprake van ontkerkelijking. De over
heid koos voor een pacificatiemodel om de steeds meer pluraal wordende 
samenleving in haar greep te houden. De verzuiling werd de vorm van dit 
harmoniemodel. 

Dat religie in het openbare leven een grotere rol ging spelen, bemerkten de 
'Friese Mij'-bestuurders toen zij - tot verbazing en verontrusting van de mees
ten - met religieus-ethische kwesties werden geconfronteerd. Het initiatief 
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kwam van een aantal orthodox-protestantse FMvL-boeren in de Dongeradelen. 
Begin 1912 protesteerden ze bij het bestuur tegen het openstellen van 
de landbouwtentoonstellingen op zondag, de daarmee gepaard gaande ver
lotingen en ander werelds vermaak. Het antirevolutionaire hoofdbestuurslid 
R. Troost uit Kubaard nam het voor de bezwaarden op en kreeg gedaan dat 
het bestuur besloot de bezwaarden tegemoet te komen door de tentoonstel
lingen 's zondags tot twaalf uur gesloten te houden. Verder concessies waren 
echter onbespreekbaar. De bezwaarden waren hiermee allerminst tevreden 
en vormden een actiegroep. Zij besloten zo lang er zondagsopenstellingen 
waren aan geen enkele tentoonstelling meer mee te doen en er gingen stemmen 
op een eigen protestantse organisatie op te richten.13 Het was een duidelijk 
teken dat niet alleen de katholieken eigen organisaties wilden, maar dat ook 
onder de orthodox-protestanten dit vuur werd aangewakkerd. 

Tegelijkertijd begon een ander deel van de plattelandbevolking zich te 
roeren. Omdat er nog geen organisaties waren die de specifieke belangen van 
de boerenbevolking en de plattelanders in het algemeen behartigden, uitte de 
verontrusting zich vooral in antiparlementaire en anti-stedelijke retoriek. In 
1911 verscheen het eerste nummer van De Plattelander, een tijdschrift dat 
boeren en tuinders wilde rekruteren voor een nog op te richten Agrarische 
Partij.14 Het gevolg was dat niet alleen de landbouworganisaties, maar ook de 
gevestigde politieke partijen zich toenemende zorgen begonnen te maken. 

Reorganisatie van de Friese Mij 

Het duurde tot het oorlogsjaar 1917 voor de problemen in het FMvL-bestuur 
aan de oppervlakte kwamen. Daar leek het in eerste instantie niet op, want de 
eerste jaren van de Eerste Wereldoorlog pakten gunstig uit. De oorlogvoerende 
landen hadden grote behoefte aan voedselproducten en vooral de export 
naar Duitsland groeide sterk. De onbeperkte duikbootoorlog, die Duitsland 
in 1917 afkondigde, zette echter alles op zijn kop. Essentiële producten als 
kunstmest en veevoer konden niet of maar zeer beperkt ingevoerd worden en 
de export naar Duitsland werd sterk aan banden gelegd. De Nederlandse 
overheid was gedwongen diep in te grijpen in de Nederlandse economie 
inclusief de agrarische sector. Het Nederlandse bedrijfsleven reageerde op de 
regelzucht van de overheid, door zich in snel tempo te organiseren. In de 
periode 1910-1914 werden gemiddeld achttien bedrijfs- en bedrijfstakorgani
saties per jaar opgericht, tussen 1914-1918 steeg dit aantal tot boven de veertig. 
Het merendeel van deze organisaties waren pressiegroepen om de overheid tot 
versoepeling van de maatregelen te brengen15 

Voor de boeren en de tuinders betekende het overheidsingrijpen de 
instelling van een uiterst streng distributiestelsel, dat de agrarische bedrijfs
voering tot in details regelde. De regering achtte dit nodig om de voedselvoor
ziening in eigen land op peil te houden. Het ontbreken van goed werkende, 
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op neocorporatistische leest geschoeide, landbouworganisaties bemoeilijkte 
het uitvoeren van het overheidsbeleid. Vaak werden ad hoc commissies 
gevormd, veelal geleid door parlementariërs, die het vuile werk moesten 
opknappen. De geringe kennis van zaken en de weinig tegemoetkomende 
instelling van de commissies zorgde voor grote wrevel bij de plattelands
bevolking. Het was voor het eerst dat boeren en tuinders met een dergelijke 
bemoeizucht van de overheid geconfronteerd werden en bevallen deed het 
allerminst. Zelf in orthodox-protestantse kring klonk het protest: 'geen stap 
kan de boer of tuinder doen of hij struikelt over den staatsambtenaar'.16 Dit 
was niets meer of minder dan een onrechtmatige aantasting van de bedrijfs-
vrijheid, was de reactie van veel land- en tuinbouwers. Het duurde niet lang of 
de ontevredenheid stak overal de kop op. 

Ook de Friese Maatschappij van Landbouw kreeg veel kritiek te verduren. 
Dr. J. E. van Weideren baron Rengers, vanaf 1907 voorzitter van de 'Friese Mij', 
schoof de schuld deels op het bord van de overheid. Door het starre 
overheidsbeleid voelden veel boeren en tuinders zich terecht 'verraden en 
verkocht'. Het vervelende was volgens hem dat het misverstand werd gewekt 
dat de FMvL aan deze maatregelen zou meewerken, zodat de onvrede daar
door ten onrechte op het conto van de 'Friese Mij' werd geschreven. Aan 
enige zelfkritiek ontbrak het de voorzitter overigens niet. Hij erkende dat de 
maatschappij 'te aristocratisch' had gewerkt. De oorzaak zocht hij in het 
gebrekkige contact met de boerenstand.17 

Daarmee had hij niet te veel gezegd, want uit de afdelingen kwamen hele 
waslijsten met klachten. Zo had de FMvL zich nooit bemoeid met belangrijke 
sociale kwesties, zoals het onderhandelen over looncontracten en arbeids
voorwaarden. Evenmin had men zich ingezet voor belangenbehartiging in 
zaken als een belastingverlaging en het pachtvraagstuk. Het behartigen van 
de belangen van het kleinbedrijf was er eveneens bij ingeschoten. Alleen al de 
hoogte van de contributie maakte het voor veel kleine boeren haast onmo
gelijk lid te worden. Bovendien dreigde de eenheid onder de Friese boeren 
verloren te gaan door gebrek aan onderling contact en het geringe democrati
sche karakter van de organisatie.18 Kort samengevat: de Friese Maatschappij 
van Landbouw was te weinig een boerenbond. 

Het bestuur reageerde verdeeld. Sommigen vonden dat de klachten, die 
vooral uit de hoek van de Practische Boerenbond kwamen, van 'onkunde' 
getuigden, anderen noemden de opstelling van de concurrerende bond 
'kinderachtig'. Wanneer de klagende boeren de vergaderingen van de 'Friese 
Mij' trouwer hadden bezocht, hadden ze het bestuur op de hoogte kunnen 
houden. Ook Van Weideren Rengers vond alle commotie overdreven. Onrust 
onder de boeren was in zijn ogen 'een periodiek verschijnsel' en wat hij ervan 
gehoord had, was weinig meer dan een 'schreeuwen en drijven'.19 De meer
derheid had echter begrip voor de klachten en kwam daarop met een ingrij
pend reorganisatieplan dat de verstandhouding met de achterban moest 
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Verlener ere boer Jan Wuitejzn. (1877-1946) was van 
1919 tot 1931 voorzitter van de Friese Mij (Tresoar) 

verbeteren en meer boeren bij de Maatschappij betrekken. Hoofdbestuurslid 
R. Troost, bracht nog een ander argument naar voren. Hij had vernomen dat 
er een protestantse boerenbond in de maak was. Een slecht functionerende 
FMvL zou dit streven slechts bevorderen en daarom was een reorganisatie 
onvermijdelijk. 

In het voorjaar van 1918 was een uitvoerig reorganisatieplan gereed, maar 
veel hoofdbestuursleden bleven bezwaren houden. De beperking van zondags
openstelling was alleen gedaan om de orthodox-protestanten binnenboord te 
houden, maar daarmee was 'de godsdienst op een ongelukkige manier' in de 
plannen terechtgekomen. Een minderheid kreeg op die wijze min of meer 
een vetorecht, luidde een van de klachten. Kritiek was er ook op de plannen 
om burgers, belangstellenden en landeigenaars uit te sluiten van bestuurs
functies. Een dergelijk bijzonder lidmaatschap voor een belangrijk deel van 
de leden zou de FMvL doen versmallen tot 'een vereeniging van landbouwers'. 
De meerderheid van de bestuursleden was echter van mening dat, wilde men 
de eenheid bewaren, er rekening gehouden moest worden met godsdienstige 
gevoelens en de materiële belangenbehartiging die in de doelstellingen 
moesten worden opgenomen. Voorzitter Rengers, die een eind was mee
gegaan in het reorganisatieproces, wenste echter vooral het laatste niet. Hij 
wilde wel Vechten voor gematigde eischen', maar niet voor 'belangenstrijd 
voor bepaalde groepen'. Hij had al te veel voorbeelden van 'Schroffe Interes-
senvertretung' moeten meemaken. In zijn gematigd-conservatief liberaal 
denken stond het algemeen belang voorop evenals de vrijheid van bestuur
ders om zonder last en ruggespraak te kunnen beslissen. Hij wilde geen loop
jongen zijn met als voornaamste taak 'het telkens schrijven naar Den Haag 
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om meer geld'. Ondanks de aandrang van zijn bestuur kondigde hij aan zich 
niet herkiesbaar te stellen.20 Zijn opvolger Jan Wuite was weliswaar ook liberaal, 
maar uit heel ander hout gesneden. Baron Rengers was lid van de gematigde 
Liberale Unie, waarvoor hij in 1922 in de Eerste Kamer zitting zou nemen. 
Wuite behoorde tot de vooruitstrevend-liberale Vrijzinnig-Democratische 
Bond. Zijn adagium was: tegen de revolutie sociale hervormingen.21 Met de 
verkiezing van Wuite was de kogel door de kerk. De hervormers hadden 
gewonnen en de eenheid leek bewaard. 

De crisissituatie die de Eerste Wereldoorlog te weeg bracht, stelde de 
FMvL in staat in snel tempo te reorganiseren en de weg op te gaan van een 
belangenbehartigende organisatie en speler op het maatschappelijk midden
veld. Het leek ook succes op te leveren. Meer boeren en ook meer kleine boeren 
werden lid en de invloed van de grootgrondbezitters werd in belangrijke mate 
teruggedrongen.22 

Verdeeldheid 

Drie problemen stonden echter een duurzaam succes van het reorganisatie
plan in de weg. De eerste betrof de arbeidsvoorwaarden. De al vroeg verzake
lijkte arbeidsverhoudingen in de landbouw hadden al in de laatste decennia 
van de negentiende eeuw voor veel arbeidsonrust gezorgd. Na 1900 bleven 
arbeidsconflicten de kop opsteken, nog versterkt door de sterker wordende 
landarbeidersorganisaties. Als reactie daarop organiseerden boeren zich in 
bepaalde dorpen en streken tot werkgeversorganisaties, om gezamenlijk met 
de landarbeidersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. 
Een aantal leden wilde dat de FMvL zich ook met sociale zaken ging inlaten, 
zoals het opstellen en afsluiten van arbeidscontracten, sociale verzekeringen, 
vakopleiding en woningbouw. Het zou betekenen dat de Maatschappij zich 
van een algemene landbouworganisatie zou omvormen tot een werkgevers
organisatie. Veel leden ondersteunden deze verandering, anderen achtten de 
tijd daarvoor nog niet rijp. Tot de Tweede Wereldoorlog bleef dit binnen de 
'Friese Mij' een veel besproken onderwerp. Het bestuur bleef zich er echter 
tegen verzetten deze rol te spelen. Wel stimuleerde ze de afdelingen de leden 
bij te staan bij arbeidsonderhandelingen. 

Als tweede dreigde de belangentegenstelling tussen grondbezitter en 
grondgebruiker nu ook op scherp te komen staan. In 1918 werd een Bond van 
Huurders van Losse Landerijen opgericht. De bond verliep al snel, maar een 
eerste waarschuwing was gegeven.23 

Het derde probleem was ethisch-religieus bepaald. De 'Friese Mij' was een 
algemene vereniging, los van een religie of levensbeschouwing, maar de uit
straling was toch wel liberaal-vrijzinnig. Bij orthodox-protestantse boeren en 
tuinders stuitte deze houding op steeds meer verzet. Deze problematiek 
kwam in een stroomversnelling toen de boeren en tuinders hun onvrede over 
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de overheidsmaatregelen omzetten in politieke actie. Politieke groeperingen 
als de Agrarische Partij, de Plattelandersbond en de Plattelandspartij kregen 
een toenemende aanhang. Enkele van deze groeperingen hadden het plan bij 
de eerste algemene verkiezingen, die in 1918 zouden worden gehouden, mee 
te doen. Het waren vooral de protestantse partijen die zich over deze ontwik
kelingen ongerust maakten. De Antirevolutionaire Partij en de Christelijk-
Historische Unie vreesden dat zij op het platteland vele stemmen zouden 
kwijtraken aan de agrarische belangenpartijen. 

De antirevolutionairen reageerden snel. In de zomer van 1917 vonden zij 
boerenzoon, succesvol militair, oud-minister van Oorlog, en op dat moment 
lid van de Eerste Kamer en topman binnen de Bataafsche Petroleum Maat
schappij, Hendrikus Colijn, bereid de orthodox-protestantse ondernemers te 
verenigen. Colijn zocht op zijn beurt prof. mr. RA. Diepenhorst, hoogleraar 
staathuishoudkunde en strafrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en 
in landbouwkringen bekend om zijn inspanningen voor verbetering van het 
pachtrecht, aan als voorzitter van een op te richten Nederlandse Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond (CBTB). Diepenhorst stak zijn voelhoorns her en 
der in het land uit om medestanders te vinden. Zijn Friese contactpersoon 
was R. Troost, die hij nog kende uit de tijd dat zij samen in een commissie 
hadden gezeten om de pachtproblematiek te bespreken.24 

Troost bleek onaangenaam verrast door het verzoek van Diepenhorst om 
de leiding te nemen bij de oprichting van een Friese afdeling van de CBTB. 
Troost schreef hem dat de gedachte aan een christelijke boerenbond naast de 
FMvL hem deed 'huiveren' en in 'grote tweestrijd' bracht. Hij had zijn uiterste 
best gedaan concessies bij het bestuur van de 'Friese Mij' af te dwingen en 

R. Troost, anti-revolutionair en hoofdbestuurslid van 
de Friese Mij ijverde voor een broederlijk naast elkaar 
bestaan van confessionele en algemene boerenorgani-
saties (Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme) 
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had veel protestantse boeren enthousiast gemaakt voor een gereorganiseerde 
FMvL. Voor een concurrerende bond achtte hij het te laat.25 Andere Friese 
landbouwers deelden de mening van Troost. Uiteindelijk waren veel prote
stantse boeren bereid alleen lid te worden van een Friese CBTB op voorwaarde 
dat de nieuwe bond zou fungeren als bezinningsorganisatie en niet als rivaal 
van de FMvL. Nadat op 7 maart 1918 de landelijke CBTB was opgericht, toog 
Diepenhorst op 27 maart 1918 naar Leeuwarden om met 'gloedvolle woorden' 
de aanwezige boeren en tuinders aan te sporen lid te worden van de Friese 
afdeling van de CBTB. Ongeveer honderdvijftig boeren reageerden positief en 
zo kon de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond, onder het voorzitter
schap van Troost, worden opgericht.26 

De perikelen van de Eerste Wereldoorlog waren ook voor de katholieke 
boerenbonden aanleiding hun organisatie aan te passen. De provinciale bonden 
in noordelijk en oostelijk Nederland werden onder het oppergezag geplaatst 
van het aartsbisdom Utrecht en de nieuwe organisatie kreeg de naam van 
Aartdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond (ABTB). In Friesland kwamen, 
vooral door de ijver van de voorzitter van de afdeling Leeuwarden, TA. Hettinga, 
meerdere afdelingen tot stand. Het ledental van de ABTB in Friesland schom
melde in het Interbellum rond de zeshonderd.27 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog werden, niet alleen in Friesland, maar 
ook in veel andere provincies de maatschappijen van landbouw gedwongen 
hun elitaire karakter op te geven en meer te gaan functioneren als pressie
groep. Zij kregen daarbij concurrentie van een strak georganiseerde rooms-
katholieke bond en een net opgerichte protestantse boerenbond. 

Scheiding der geesten 

De beide nieuwe confessionele boerenbonden bevonden zich in deze tijd in 
een moeilijke, ongemakkelijke en ietwat merkwaardige positie. Ondanks alle 
problemen was de FMvL een van de best functionerende maatschappijen van 
landbouw met een groot draagvlak onder de bevolking. Veel leden van de 
Friese CBTB en de Friese kring van de ABTB waren al lid van de FMvL. De 
overgrote meerderheid van de protestanten en katholieken had ook zeker niet 
de bedoeling de unieke positie van deze organisatie als agrarisch-technische 
belangenbehartiger te doorbreken. Materiële motieven waren daaraan niet 
vreemd. Rond de 'Friese Mij' was een groot aantal coöperatieve instellingen 
ontstaan of daarbij als leden-verenigingen aangesloten. De voordelen daarvan 
wilden ook de leden van de katholieke en protestantse bond niet missen. In 
beginsel wilden beide bonden een aanvulling zijn op het werk van de Friese 
Maatschappij van Landbouw. Bezinning en vorming in ethisch-religieuze 
zaken kwam op de eerste plaats. Het oprichten van eigen landbouwscholen 
was daarom een belangrijk actiepunt. De confessionele bonden wilden daar
naast een grotere politieke rol voor de landbouworganisaties door meer als 
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pressiegroepen op te treden. Een andere wens was een grotere nadruk op het 
sociale aspect. Vooral de Friese CBTB wilde zich sterk maken voor het onder
handelen over arbeidscontracten en -voorwaarden. R. Troost, die hoofdbe
stuurslid van de FMvL bleef, zag de Friese CBTB dan ook als 'een correctief' 
op de 'Friese Mij'. Hij was daarom van harte lid van beide organisaties 
en dacht dat de meeste Friese boeren zijn voorbeeld zouden volgen.28 De ver
wachting van Troost op een broederlijk naast elkaar bestaan van confessionele 
bezinningsorganisaties en een algemene agrarisch-technische belangen
behartiger zou echter een illusie blijken. 

De katholieke bonden kenden een traditie van het oprichten van eigen 
commerciële instellingen en de Friese afdeling ging op dit spoor verder. Aan-
en verkoopcentrales, boerenleenbanken en verzekeringsinstellingen werden 
opgericht, exclusief voor de eigen achterban. De katholieken hadden het 
voordeel van een strak geleide, centraal bestuurde organisatie, terwijl de 
leden vaak sterk geconcentreerd waren in bepaalde plaatsen, zodat het 
oprichten van plaatselijke afdelingen van coöperatieve instellingen levens
vatbaar bleek. 

De protestantse bond kende dit voordeel niet. De CBTB was federatief 
opgezet en door de geringe toestroom van leden waren zij verspreid over de 
provincie. Door het uitblijven van materiële belangenbehartiging, het einde 
van de Eerste Wereldoorlog en de beperkende overheidsmaatregelen en de 
relatief gunstige economische conjunctuur had de bond weinig aantrekkings
kracht. In 1918 was de Friese CBTB begonnen met ongeveer 250 leden, tien 
jaar later was dit aantal nog niet verdubbeld. Het bestuur kwam langzamer
hand tot de ontdekking dat alleen als de bond zich opwierp als bezinnings-
organisatie, politieke pressiegroep én materiële belangenbehartiger voor 
orthodox-protestantse boeren en tuinders er genoeg aantrekkingskracht van 
de bond uitging. 

Bij de 'Friese Mij' werd deze zwakte onderkend. 'De Friese CBTB heeft 
geen voldoende levensvatbaarheid, wanneer geen commerciële agrarisch-
technische werkzaamheden worden aangevat', merkte een FMvL-bestuurslid 
eens op.29 De weerstand onder de leden om de Friese CBTB als evenknie van 
de FMvL op te laten treden, bleef echter nog erg groot. Daarom bleven zeker 
tot 1930 dubbellidmaatschappen nog heel gewoon, tot op het hoogste 
bestuursniveau. Zo was H.A. Leenstra, van 1920 tot 1929 voorzitter van de 
Friese CBTB, niet alleen lid van de Provinciale Staten van Friesland en van de 
Tweede Kamer voor de ARP maar tot 1923 ook hoofdbestuurslid van de 'Friese 
Mij'. 

Een nieuwe bedreiging voor de FMvL vormde de in 1922 opgerichte Bond 
van Landpachters die ijverde voor een betere positie van de pachtboeren en 
een nieuwe pachtwet. De kracht van deze organisatie lag voor een belangrijk 
deel in de kundige leiding van Hendrik van Houten, die tot 1923 redacteur 
bij het antirevolutionaire Friesch Dagblad was. Na 1923 werd Van Houten 
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verzekeringsagent. De eerste jaren was het succes van de Bond van Land-
nachters nogal beperkt. De grote economische depressie van de jaren dertig, 
die in de landbouw overigens al rond 1925 inzette met een gestadig terug
lopende conjunctuur, zorgde voor de omslag. Op het hoogtepunt van de crisis, 
in 1933, kende de Bond ongeveer 11.500 leden, waarvan een groot deel woon
achtig was in Friesland.30 In de beginfase werden vooral ongeorganiseerde 
kleine boeren, gardeniers en koemelkers lid, maar toen de crisis steeds verder 
om zich heen greep, volgden ook grotere pachtboeren. De Bond van Land-
pachters kreeg in 1929 een pendant in Het Friese Grondbezit, de belangen
organisatie van de grondeigenaars.31 Zo vormden de voor- en tegenstanders 
van een nieuwe Pachtwet hun eigen organisatie, waarmee de zwakte van de 
'Friese Mij' - haar apolitieke karakter - duidelijk naar voren kwam. De katholieke 
en protestantse boeren spraken hun verwante politieke partijen - de Anti
revolutionaire Partij, de Christelijk-Historische Unie en de Rooms-Katholieke 
Staatspartij - rechtstreeks aan, maar het FMvL-bestuur weigerde nog altijd 
politieke beïnvloeding als een taak te zien. Daar kwam nog bij dat de liberalen 
een onderschikte rol in de politiek speelden. De gevolgen waren duidelijk 
merkbaar in het verloop van de ledentallen. De confessionele bonden zagen 
hun ledental sterk groeien. In de winter van 1931 werden er 15 nieuwe CBTB-
afdelingen opgericht en in 1934 kende deze bond meer dan 2000 leden. Veel 
jonge boeren wezen ook een dubbellidmaatschap af sloten zich alleen nog 
aan bij de Friese CBTB of de Friese kring van de ABTB. 

Verwarring 

Voor de confessionele pachtboeren was het overigens nog maar de vraag of zij 
voor hervorming van de Pachtwet bij de confessionele partijen aan het juiste 
adres waren. De meer conservatieve stromingen binnen Antirevolutionaire 
Partij en de Christelijk-Historische Unie bleken weinig te voelen voor een al te 
rigoureuze aanpak van de Pachtwet. Van het misnoegen over het uitblijven 
van de pachtrechthervorming en de meer algemene ontevredenheid onder 
boeren en tuinders profiteerde in eerste instantie de Plattelandersbond. De 
partij nam in 1917 voor het eerst aan de verkiezingen deel en manifesteerde 
zich in 1923 ook in de provinciale politiek. De Plattelandersbond kwam in 
1923 Friesland met twee lijsten uit: een rechts-confessionele en een neutraal-
vrijzinnige, die één respectievelijk twee zetels verwierf. Na dat jaar was de 
Plattelandersbond over haar hoogtepunt heen. In 1927 werden nog twee 
zetels behaald, maar daarna ging het bergafwaarts met de partij. 

Het plattelandsprotest tegen de politiek van de grote partijen was daar
mee niet verstomd. Hendrik van Houten werd daarvan de grote vertolker in 
de noordelijke provincies. Zijn optreden voor de hypotheekboeren bracht 
hem uiteindelijk in conflict met de ARP vanwege het economisch-liberale en 
weinig sociale aanpassingsbeleid dat de partij onder aanvoering van Colijn in 
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de crisistijd voorstond. Voor veel boeren was zijn voorzitterschap van de 
Bond van Landpachters en de daaruit voortvloeiende oppositie tegen de 
protestantse partijen echter wel zaak van belang. Dat bleek in april 1932, 
toen hij in Leeuwarden, voor het gehoor van wel duizend boeren over het 
pachtvraagstuk discussieerde met de strak antirevolutionaire hoofdredacteur 
van het Friesch Dagblad, D. van der Meulen. Van Houten kritiseerde fel het 
officiële partijstandpunt, omdat hij vond dat Den Haag de boeren in de kou 
liet staan. Niet lang daarna trok Van Houten de consequentie en maakte de 
overstap naar de progressief-protestantse Christelijk-Democratische Unie. 
Deze partij stond duidelijk links van de ARP in de ijver voor sociale rechtvaar
digheid (met een betere pachtwetgeving als belangrijk element), staats-
pensionering, antimilitarisme en andere binnen de orthodox-protestanten 
omstreden zaken.32 Het effect was onmiddellijk zichtbaar, want de partij 
behaalde in Friesland een duidelijke stemmenwinst.33 In 1935 werd meer dan 
vijf procent van de stemmen gehaald en werden drie CDU-statenleden geko
zen. Bij de verkiezingen van 1939 bleven de drie zetels voor de CDU behou
den, al werd een klein verlies geboekt. Er was onmiskenbaar een relatie tus
sen het boerenprotest, zoals de Bond van Landpachters dat naar buiten 
bracht, en het optreden van kleine protestpartijen als de Plattelandersbond 
en de CDU. Alle grote partijen hadden last van deze bewegingen, die hen 
links en rechts inhaalden.34 Het maakte twee dingen duidelijk. Belangen
behartiging en partijpolitiek gingen steeds meer hand in hand, terwijl daar
naast politieke partijen belangengroeperingen nauwer aan zich probeerden 
te binden. Dit versterkte het neocorporatisme in hoge mate. 

Brede, algemene en op dienstverlening gerichte organisaties als de Friese 
Maatschappij van Landbouw hadden het in een tijd van polarisatie moeilijk. 
Vooral toen de crisis veel boeren het water aan de lippen bracht, stak de 
onrust nog sterker de kop op. Anders dan de Plattelandersbond en de CHU 
had het nu opkomende protest veel meer zijn wortels in het rechts-radicale 
en antidemocratische gedachtegoed. Een belangrijke rol was daarin weg
gelegd voor de landbouweconoom en oud-landbouwambtenaar J. Smid. Zijn 
centrale stelling was de verwaarlozing van de factor 'grond' in de economische 
politiek. Dat had als gevolg gehad dat de factor 'arbeid' was overschat en het 
fundamentele belang van de landbouw voor de volkswelvaart schromelijk 
werd onderschat. Want uiteindelijk zouden boeren en tuinders het groeiende 
aantal monden moeten voeden, en met een onderontwikkelde en verwaar
loosde land- en tuinbouw zou dat zonder meer spaak lopen. Bijzondere aan
dacht had Smid voor de kleine boeren, ambachtslieden en zelfstandigen, 'het 
beste deel onzer plattelandsbevolking'. Lang kreeg Smid nauwelijks respons, 
maar toen de crisistijd aanbrak, waarin juist de kleine boerenstand het zwaar 
had, vond Smid in breder kring gehoor.35 

Vooral in Drenthe sloeg het gedachtegoed van Smid aan en daar werd 
ook zijn suggestie om een nieuwe boerenbeweging op te richten het eerst 
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gerealiseerd. In 1932 ging de Drentsche Boerenbond van start en deze werd 
een groot succes. Ook in andere provincies werden boerenbonden opgericht. 
Het doel was niet om met de bestaande organisaties te beconcurreren, maar 
om de politieke inertie van de maatschappijen van landbouw te doorbreken. 
Nog in datzelfde jaar begon de Friesche Agrarische Bond (FAB) zijn werk
zaamheden, met de uit de Plattelandersbond afkomstige J.K. Douma uit 
Opeinde als voorzitter. De in datzelfde jaar opgerichte Friese Agrarische Bond 
sloot zich aan bij de overkoepelende Nationale Bond Landbouw en Maat
schappij (L&M). De start van de Friese bond was minder voorspoedig dan 
elders in Nederland. De bestaande organisatiestructuren waren in Friesland 
hechter en het draagvlak onder de boeren was groter dan elders. Daardoor 
was er meer weerstand tegen politieke agitatie. Eind 1933 telde de Friese 
bond ongeveer 750 leden, terwijl de 'Friese Mij' er circa 4500 had. Een jaar 
later was het aantal FAB-leden echter meer dan verdubbeld. 

Een belangrijk aandeel in die groei had G.J. Ruiter, die zich in 1933 - na 
persoonlijk te zijn 'bekeerd' door Smid - bij de Friese bond had aangesloten. 
Ruiter had gezag onder de Friese boeren. Hij was intelligent, had een grote 
werkkracht, was een succesvol veehouder en genoot faam als fokker van stam
boekvee. Hij ook was een kundig bestuurder van verschillende coöperaties. 
Zijn inzet voor het coöperatiewezen was gestoeld op zijn visie dat de boeren 
als primaire producenten in de keten van voedselproductie een kwetsbare 
positie hadden. De grote internationaal opererende firma's - de 'trusts' -
bepaalden de markt. In een tijd van overproductie en dalende marktprijzen 
lieten zij de boeren het gelag betalen.36 Bekend was hij ook van zijn bijdragen 
in het Friesch Landbouwblad, die hij schreef onder het pseudoniem Friso. In 
1934 volgde zijn verkiezing tot hoofdbestuurslid van Landbouw en Maat
schappij, het jaar daarop werd hij voorzitter van de Friese Agrarische Bond.37 

De agitatie van Landbouw en Maatschappij liep echter voor veel leden op 
een teleurstelling uit. Ondanks de spectaculaire groei, kreeg de beweging 
geen voet tussen de deur van bestuurlijk Nederland. De confessionele stands
organisaties wezen samenwerking nadrukkelijk af en ook in de politiek was 
weinig eer te behalen. Bij de verkiezingen in 1935 gaf Landbouw en Maat
schappij het stemadvies om op 'agrarische vertegenwoordigers' van bestaan
de politieke partijen te stemmen, maar veel had dat niet uitgehaald. De maat
schappijen van landbouw zochten wel toenadering, maar er bleef veel 
onderling wantrouwen. De FAB beschuldigde de 'Friese Mij' ervan de bond 
bij de oplossing van de crisisproblematiek links te laten liggen.38 Deze kritiek 
was overdreven, want het bestuur van de FMvL toonde zich zeer ambivalent 
ten opzichte van de Friese Agrarische Bond. Als 'politiek-economische veree-
niging' wenste de 'Friese Mij' geen contact, maar op ander vlak werd 'vriend
schappelijke samenwerking op prijs gesteld'.39 Dubbelfuncties zoals Ruiter 
bekleedde, zullen aan deze tweeslachtige houding wel niet vreemd zijn 
geweest, evenals het ontbreken van een alternatief. 
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Desondanks bekroop veel FAB-leden het gevoel het kind van de rekening te zijn 
en te blijven. Volgens hen liepen de erkende landbouworganisaties aan de 
leiband van de politieke partijen, die op hun beurt weer de belangen van het 
grootkapitaal dienden. Zij wezen daarbij op de trage manier waarop de regering 
de crisis in de landbouw aanpakte. Eén van grootste wensen van veel boeren - de 
protectie van de Nederlandse markt - werd niet gerealiseerd en een nieuwe 
pachtregeling was op de valreep in de Eerste Kamer afgestemd. Deze ontgoo
cheling, versterkt door de steeds slechter wordende conjunctuur, maakte veel 
boeren vatbaar voor rechts-radicalisme, zoals dat onder meer in de Nationaal-
Socialistische Beweging (NSB) vorm kreeg. Net als de meeste bij Landbouw en 
Maatschappij aangesloten bonden hield de Friese Agrarisch Bond in eerste 
instantie de boot nog af, want men bleef hopen de 'Friese Mij' tot politieke pres
siegroep te kunnen omvormen. Maar onmiskenbaar groeide onder een deel van 
de L&M-aanhang de sympathie voor nationaal-socialistische denkbeelden. 

De verrechtsing van een aantal boeren in Friesland had de economische 
crisis als achtergrond. De kleine boeren, die, net als in de Eerste Wereldoorlog, 
het kind van de rekening dreigden te worden, vormden de kern van het protest. 
De officiële landbouwvertegenwoordigers kwamen in een lastig pakket, vooral 
omdat de overheid lang aarzelde structurele hulp te bieden. De FMvL kon de in 
nood geraakte boeren ook geen aansprekende visie of ideologie bieden. De 
Friese CBTB en de Friese kring van de ABTB stonden daarin sterker. Vanuit 
een sterk religieus gekleurde visie op de maatschappij gaven zij de aangeslo
ten boeren een houvast en door hun verbindingen met de politieke partijen 
konden zij door hun 'landbouwvertegenwoordigers' de regering tot het 
nemen van maatregelen aanzetten. Het was de vice-voorzitter van de CBTB 
en Tweede Kamerlid voor de ARP, Chr. van den Heuvel, die in 1930 na een felle 
interpellatie van minister-president jhr.mr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck, 
ook verantwoordelijk voor de landbouwportefeuille, het kabinet overhaalde 
de landbouw te steunen. Van de Heuvels nauw verholen dreigement dat een 
oproer van de plattelandsbevolking niet ondenkbaar was, had indruk 
gemaakt.40 Dergelijke successen werden uiteraard door de CBTB uitgebuit. 

Samen of apart 

De activiteiten en vooral de groei van de Friese Agrarische Bond zorgden voor 
verontrusting bij en wrijving met de andere Friese landbouworganisaties. De 
'Friese Mij' volhardde in de afwijzing van elke politieke actie en had daardoor 
moeite met de politieke betrokkenheid van de FAB. Een harde opstelling durfde 
het bestuur niet te kiezen, om niet nog meer leden van zich te vervreemden. 
De Friese CBTB werd daardoor de belangrijkste opposant van de Friese 
Agrarische Bond. De protestantse boeren hadden nog een reden zich hard op 
te stellen. Zij wilden andere bewegingen zoals de Bond van Landpachters en 
de CDU de wind uit de zeilen nemen. 
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De overstap van Van Houten naar de CDU zorgde voor grote verontrusting bij 
de Friese antirevolutionairen. In een in 1933 gehouden vergadering van het 
Centrale Comité van de ARP pleitte de Leeuwarder afgevaardigde F. van der 
Meulen voor een duidelijke en ruimhartige opstelling bij de behandeling van 
de nieuwe Pachtwet. Door de crisis was er een 'geweldige beweging' onder de 
protestantse boeren gaande en de Bond van Landpachters en de CDU dreigden 
ervan te profiteren. Van der Meulen kreeg een weinig tegemoetkomend 
antwoord terug. De ARP kon zich onmogelijk zomaar achter elk deelbelang 
stellen, stelde het bestuur. Men zou daar eerst over door moeten praten met 
andere belanghebbenden.41 

Maar de Friese CBTB koos voor helderheid en ging in het tegenoffensief. 
In pers en publiek werden duidelijke stellingen ingenomen. Men verweet de 
Bond van Landpachters en de Friese Agrarische Bond een destructieve politiek 
te voeren, door alleen maar te hameren op het eigen specifieke deelbelang en 
het algemeen belang te verwaarlozen. Dat deden de beide groepen door 
slechts te wijzen op de negatieve punten van het overheidsbeleid en zelf nooit 
met constructieve voorstellen te komen. Landelijke kopstukken zoals Chr. 
van den Heuvel werden daarbij ingeschakeld. In 1936 sprak hij de algemene 
vergadering van de Friese CBTB toe. Hij waarschuwde niet alleen tegen FAB 
en NSB, maar had ook veel kritiek op de 'Friese Mij'. De strijd tegen de 
verrechtsing in land- en tuinbouwkringen werd door de maatschappij veel te 
slap gevoerd, vond hij. Onder druk van de Friese Agrarische Bond, liet de 
Maatschappij zich verleiden tot 'eenzijdige propaganda' door het overheids
beleid consequent te veroordelen.42 

De kritiek van de CBTB op de oppositionele bewegingen op landbouw
gebied werd sterker, toen het Fries nationalisme vat kreeg op een groep boeren 
en tuinders die banden hadden met de Friese Agrarische Bond en de Bond 
van Landpachters. Voor een aantal ging het vooral om het behoud van de 
Friese taal en het Fries-eigene, maar anderen kwamen tot een haast mystieke 
verering van het leven op het platteland. Juist deze laatste groep dreigde in 
het vaarwater van de NSB en andere rechts-radicale en nationale groeperin
gen terecht te komen.43 G.J. Ruiter speelde hierbij ook een rol. Als student aan 
de Middelbare Landbouwschool in Groningen had hij zich aangesloten bij de 
Jongfryske Mienskip. Vlak na de Eerste Wereldoorlog had deze beweging nog 
een progressief karakter, maar in de crisistijd kozen verschillende leden, 
waaronder Ruiter, voor rechts-radicale standpunten.44 

In de kolommen van Ons Friesche Platteland, het blad van de Friese CBTB, 
dat vanaf 1935 verscheen, stonden haast wekelijks waarschuwingen tegen 
de Friese Agrarische Bond en de Nationaal-Socialistische Beweging. De FAB 
maakte zich schuldig aan 'agrarisch groepsegoïsme' en de NSB kwam tot 'een 
bedenkelijke toenadering tot de verheerlijking van bodem en boerenras', 
zoals het Duitse nationaal-socialisme dit predikte.45 
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Deze harde opstelling wierp vruchten af. Het ledental van de Friese CBTB 
groeide sterk. Dit was niet alleen het gevolg van het verzet tegen verrechtsing 
van de boerenorganisaties, maar ook van het gewijzigde overheidsbeleid. 
Vanaf 1932 startte de overheid met structurele, grootscheepse overheidssteun 
aan de landbouw. Rooms-katholieke en protestantse volksvertegenwoordigers 
hadden zich daarvoor erg ingespannen. De regering vroeg daarvoor in ruil 
disciplinering van de achterban en sociale rust en vrede op het platteland. 
Om arbeidsonrust tegen te gaan werden boeren min of meer gedwongen zich 
sociaal op te stellen onder meer door collectieve arbeidsovereenkomsten af te 
sluiten en zich te richten naar arbitragecommissies en andere overlegstruc
turen. De Friese CBTB en de Friese afdeling van de ABTB waren met hun ster
kere organisatie en sociale traditie ook hier in het voordeel. In 1937 verklaarde 
de FMvL nog altijd niet als een werkgeversorganisatie beschouwd te willen 
worden. Dat achtte men een verantwoordelijkheid voor de afdelingen.46 

De overheid bleek geleerd te hebben van de Eerste Wereldoorlog. De land-
bouwcrisismaatregelen werden niet zelf uitgevoerd, maar dit werd overge
laten aan de drie erkende landbouworganisaties, het Koninklijk Nederlands 
Landbouwcomité, als overkoepelend orgaan van de maatschappijen van 
landbouw, de KNBTB en de CBTB. Deze organisaties kregen ook zitting 
in allerlei semi-overheidsinstanties, die in het leven geroepen waren om de 
crisisproblematiek aan te pakken. Het Provinciaal Crisisbestuur overkoepelde 
deze werkzaamheden. De nog steeds overheersende positie van de 'Friese 
Mij' in die tijd bleek uit de samenstelling. Er waren vijf zetels voor de FMvL, 
twee voor de Friese CBTB en een voor de ABTB. 

In de politieke en maatschappelijke verwarring die de crisis met zich mee
bracht, probeerden landbouworganisaties hun erkenning als gesprekspartner 
van de overheid en als medebestuurders van het landbouwcrisisbeleid uit te 
buiten en duidelijk te maken dat zij succesvolle belangenbehartigers waren. 
Zij hoopten zo een dam op de werpen tegen radicalisme en slaagden daarin 
ook gedeeltelijk. De NSB kreeg in Friesland relatief weinig voet aan de grond. 

Moeilijkheden 

Omdat het ledental van de Friese CBTB sterk steeg, groeide ook het zelf
bewustzijn. De Friese CBTB wenste nu als gelijkwaardige land- en tuinbouw
organisatie behandeld te worden en streed fel tegen de pretentie van de FMvL 
de enige werkelijke behartiger van de Friese landbouwbelangen te zijn. Het 
CBTB-bestuur stelde zich daarom op het standpunt dat dubbellidmaatschap
pen afgewezen moesten worden en had daar succes mee. Rond 1940 kwam 
dit verschijnsel weinig meer voor. 

Het streven van de Friese CBTB was om vooral invloed te verwerven bij 
de leden-verenigingen van de FMvL en in de vele agrarisch-technische com
missies die exclusief door FMvL-leden werden bemand. Het belang van de 
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leden-verenigingen kan blijken uit het aantal afdelingen en leden dat in deze 
instituties was verenigd. In 1921 was de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken 
de grootste bij de FMvL aangesloten vereniging. De bond telde 86 afdelingen 
met ruim 14.000 individuele leden. De vereniging had vijf stemmen in het 
bestuur. In de loop van het Interbellum bleef de Zuivelbond vrij stabiel. Verder 
waren bij de FMvL andere coöperatieve fabrieken en handelsinstellingen 
aangesloten, zoals aan- en verkoopcoöperaties, slachterijen, onderlinge ver
zekeringsfondsen en uiteraard de stamboeken. In 1921 vertegenwoordigden 
deze leden-verenigingen in totaal 265 plaatselijke afdelingen met tezamen 
45.199 individuele leden. Tien jaar later was dat 423 afdelingen en 44.169 
leden. In 1947 waren de aantallen 805 en 49.171. Voor de grote organisaties 
waren vijf stemmen in het bestuur weggelegd, voor de kleinere naar ratio 
minder.47 Daarnaast waren er allerlei organisaties, instellingen en besturen 
waar CBTB en ABTB ook hun invloed wilden laten gelden. 

Bestuurlijke invloed in deze organisaties werd voor de Friese CBTB niet 
alleen steeds aantrekkelijker, maar ook noodzakelijker, omdat steeds minder 
protestantse boeren van beide organisaties lid waren. Vanaf 1932 werden 
diverse nota's uitgewisseld, met gering resultaat, en af en toe vlogen beschul
digingen over en weer. De Friese CBTB beschouwde de opstelling van de 
FMvL als 'gemarchandeer' om een formele gelijkberechtiging te voorkomen.48 

De 'Friese Mij' noemde op zijn beurt de houding van de Fr. CBTB 'onsympa
thiek'.49 Bang voor het gevaar dat de standsorganisaties tegen elkaar uitgespeeld 
dreigden te worden, besloot de Kring Friesland van de ABTB een poging te 
wagen de standsorganisaties dichter bij elkaar te brengen. Daardoor bleven 
de besturen van de drie organisaties wel in gesprek, maar gemakkelijk ging dit 
niet. Steeds weer stuitte men op twee problemen. De Friese CBTB eiste dat de 
agrarisch-technische verenigingen werden losgekoppeld van de FMvL en in 
een federatief verband zouden worden opgenomen, zodat in die besturen 
ook leden van de protestantse en katholieke bonden gekozen konden worden. 
Toen de 'Friese Mij' daar uiteindelijk toe bereid was, ontstond een eindeloos 
steekspel over het aandeel dat elke bond voor zich mocht opeisen in de 
besturen en welke personen daarin plaats mochten nemen. Toch waren de 
onderlinge verhoudingen dusdanig veranderd, dat rond 1935 de eerste CBTB 
en ABTB leden in agrarisch-technische commissies werden toegelaten. 

Soms kwam de oude rivaliteit weer naar boven. Zo hadden de drie centrale 
landbouworganisaties in 1937 een overeenkomst bereikt over vertegenwoor
diging van de CBTB en ABTB in het Fries Pachtbureau. Maar de samenwer
king was nog maar goed en wel op gang toen de eerste moeilijkheden 
opdoemden. De ABTB en CBTB hadden voorgesteld de algemeen-secretaris 
van de Friese CBTB, mr. J. van der Schaaf, tot secretaris van het Pachtbureau 
te benoemen. De FMvL stond er echter op de voorzitters- en secretarisfunctie 
in eigen hand te houden, waarop CBTB en ABTB zich terugtrokken. Beide 
bonden waren zo verontwaardigd over de in hun ogen imperialistische politiek 
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van de FMvL, dat zij de rekening en verantwoording, die het Pachtbureau bij 
de minister van landbouw aanbood, aanvochten, omdat het bureau niet 
meer representatief zou zijn. Pas eind 1939 kon een compromis worden 
bereikt, door Van der Schaaf als adviseur bij het pachtbureau aan te stellen.50 

Deze ruzies speelden zich aftegen de achtergrond van de blijvende onte
vredenheid van de boeren en tuinders. Dat bleek bijvoorbeeld uit de groei van 
de Friese Agrarische Bond, die in 1938 al ruim 2100 leden telde, tien procent 
van het totaal aantal leden van Landbouw en Maatschappij. De Nationaal-
Socialistische Beweging was echter over haar hoogtepunt heen en daarmee 
leek het gevaar van een afglijden van het boerenprotest in nationaal-socialis
tische richting minder acuut. Maar in Friesland bleef die dreiging reëel, omdat 
er dwarsverbindingen bleven bestaan tussen groepen die een Fries-nationale 
bloed- en bodemideologie aanhingen en de Friese Agrarische Bond. Ruiter, 
nog altijd FAB-voorzitter en FMvL-bestuurder, was de belangrijkste exponent 
van deze stroming.51 Hij had zich als geheim lid aangesloten bij de NSB en 
was ook lid van de rechts-nationalistische groep It Frysk Front van Douwe 
Kalma. Toen FMvL-voorzitter ir. W. Oosterbaan in 1939 aftrad, greep Ruiter 
zijn kans. Hij wierp zich op als tegenkandidaat van de door het bestuur van de 
Maatschappij naar voren geschoven pachtboer J.L. Hoogland. Ruiter werd 
met een kleine meerderheid verkozen, mede omdat de Friese Agrarische 
Bond propaganda voor hem had gemaakt en een aantal liberale leden meen
den dat een pachtboer geen voorzitter kon zijn van de 'Friese Mij'.52 Ruiter liet 
onmiddellijk weten dat hij de standsorganisaties in hun huidige vorm als ach
terhaald beschouwde en een eenheidsbeweging wilde vormen. 

Gedurende de crisis van de jaren dertig bleven de boeren met hun wortels 
in de 'oude' organisaties en instituties van de 'Friese Mij' hun organisatie in 
het algemeen wel trouw. Van groot belang was daarbij vanzelfsprekend, dat 
de FMvL onbetwist een centrale positie behield in de agrarisch-technische 
belangenbehartiging. De vertegenwoordigers die men de CBTB en ABTB 
daarin toestond, bleven altijd in de minderheid. Toch zagen veel orthodox-
protestantse en katholieke boeren de CBTB en ABTB steeds meer als aantrek
kelijke organisaties, omdat deze organisaties zich sterk, in tegenstelling tot de 
FMvL, als politieke pressiegroep ontpopten en ook successen wisten te behalen. 
De opkomst van extremistische bewegingen en de inkapseling in het land-
bouwcrisisbeleid sleep de scherpe kantjes van de concurrentie om de gunst 
van de boeren tussen FMvL, CBTB en ABTB af. Maar toen de samenwerking 
eindelijk goed vorm begon te krijgen, werd Nederland op 10 mei 1940 door de 
Duitsers bezet. 

Gedwongen eenheid 

Hoewel de Duitsers geen uitgewerkte plannen hadden over de toekomst van 
ons land na de inval, stonden hen twee globale doelen voor ogen. Op korte 
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termijn wilden zij de Nederlandse economie inschakelen in de Duitse oorlogs
economie en in een verder verschiet lag de omvorming van Nederland 
in nationaal-socialistische geest. De Nederlandse regering had zich alleen 
op economisch gebied goed op een oorlog voorbereid; voor de politieke en 
cultureel-maatschappelijke consequenties was veel minder aandacht 
geweest. Wel was er een door velen gedeeld gevoel dat de rechtsstaat en de 
maatschappelijke instellingen in zoverre dat nog mogelijk was overeind 
gehouden moesten worden. Aan samenwerking, vooral op economisch 
gebied, zou niet te ontkomen zijn, alleen was de vraag, hoe ver men daarin 
mocht gaan. 

De bezetting overrompelde de Friese standsorganisaties en de voorzitters 
konden niet veel meer doen dan hun leden op het hart drukken de instructies 
van de bezetter zoveel mogelijk op te volgen. Na enige tijd leken de boeren-
organisaties de draad weer op pakken en als vanouds te functioneren. Dat 
betekende echter ook het meewerken aan een grootscheepse herstructurering 
van de land- en tuinbouw, want de Duitse oorlogsinspanningen vereisten, dat 
alle nadruk kwam te liggen op de primaire voedselproductie, met name die 
van graanproducten. Door hieraan mee te werken hoopten de standsorgani
saties hun onafhankelijkheid te kunnen behouden. 

De voorzitter van de 'Friese Mij', Geert Ruiter, had een andere kijk op de 
toekomst van de landbouw en, daarmee verbonden, die van de agrarische 
provincie bij uitstek: Friesland. Die toekomst kon alleen gewaarborgd worden 
in het kader van een groot-Germaans rijk, dat zich zou moeten uitstrekken 
van de Noordelijke Ijszee tot aan de Alpen en van de Russische steppen tot 
aan de Atlantische Oceaan.53 Hij baseerde zich in politieke zin op een warrig 
mengsel van wrok over de achterstelling van de Friese economie, taal en 
cultuur, een eenzijdig agrarisch denken en een racistisch getinte bloed en 
bodem-ideologie.54 Een agrarische eenheidsorganisatie onder nationaal-
socialistische vlag, naar voorbeeld van de Duitse Reichsnährstand, zag hij als 
opstap naar een groot-Germaanse toekomst.55 Plannen om tot een eenheids
organisatie in de landbouw te komen, bestonden ook bij de NSB, die een 
eigen Boerenfront had, en bij de Duitse bezettingsautoriteiten. 

Ruiter besefte overigens goed, dat hij bij de Friese standsorganisaties niet 
veel kans had op een gewillig oor voor zijn eenheidsplannen.56 Dit weerhield 
Ruiter niet om een poging te doen om in Friesland op vrijwillige basis een 
eenheidsbeweging te vormen. Hij stelde daartoe een commissie samen van 
leden van alle organisaties, onder wie met name personen die betrokken 
waren bij belangrijke coöperaties. Hij vond het Friese CBTB-bestuurslid J.G. 
Terpstra bereid in de commissie zitting te nemen. Begin september had de 
commissie onder voorzitterschap van Ruiter de statuten gereed van een 
Friesch Agrarische Gemeenschap en werden onderhandelingen met de ver
schillende organisaties begonnen. De meeste tegenstand viel te verwachten 
van de Friese CBTB. Dat bleek ook uit een Duits inlichtingenrapport, dat al in 
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de zomer van 1940 concludeerde, dat alle pogingen de bond bij een eenheids
organisatie te betrekken als 'völlig hoffnungsloss' getaxeerd moesten worden. 
Vooral de bestuursleden waren voor de 'Neuordnung gänzlich unbrauchbar'. 
Over de medewerking van de ABTB-leden was de inlichtingenofficier overigens 
optimistischer.57 

Het bestuur van de Friese CBTB had zich terdege voorbereid en kon daarom 
direct met een duidelijk antwoord komen. Zij ontkende niet dat er wel iets 
goeds stak in de plannen, maar dat vanuit een principieel standpunt bekeken 
de grondslag van de Friesch Agrarische Gemeenschap, ook al wilde die 'in 
christelijken nationalen geest' werken, veel te mager was.58 Een protestantse 
bond zou zichzelf verloochenen hieraan mee te werken. Bovendien had Rijks-
commissaris Seyss-Inquart bij zijn ambtsaanvaarding beloofd, de Nederlandse 
bevolking geen levensbeschouwing te zullen opdringen. Dat laatste betwijfelde 
Terpstra. Hij deelde het bestuur in vertrouwen mee, dat het afwijzen van de 
Friesch Agrarische Gemeenschap ernstige consequenties zou hebben en dat 
een gedwongen inlijving in een nationaal-socialistische mantelorganisatie 
dan wellicht niet te voorkomen zou zijn. Volgens hem hoefde zijn bond de 
eigen principes ook geen geweld aan te doen, want levensbeschouwelijk 
gevoelige taken zoals het protestantse landbouwonderwijs en de vormings
activiteiten zouden buiten de fusie blijven. Hij wist het CBTB-bestuur niet te 
overtuigen. Voorzitter M.A. Marra deelde namens de hele Friese CBTB mee, 
alleen in federatief verband samen te willen werken en dan nog slechts op 
agrarisch-technisch terrein.59 Ook de katholieke bond wees de plannen van 
Ruiter van de hand, al was in die kringen wel meer interne discussie. In tegen
stelling tot de protestanten, hadden de katholieken florerende commerciële 
instanties, waarvan men wist dat Ruiter ze graag onder zijn beheer wilde krijgen. 
Zij hadden tijd nodig om daarvoor een oplossing te vinden. 

Na het mislukken van de Friesch Agrarische Beweging zocht Ruiter andere 
wegen om de standsorganisaties te nazificeren. Zijn persoonlijk belang stond 
daar niet geheel buiten, want hij ambieerde de positie van boerenleider van 
Nederland binnen een nieuw te vormen corporatieve eenheidsorganisatie. 
Hoewel hij bij Duitse instanties als de beste kandidaat gold en zijn groot-
Germaanse gezindheid - Ruiter zou in de loop van de oorlog tot de SS toetreden 
- buiten twijfel stond, moest hij het afleggen tegen zijn rivaal E J. Roskam.60 Als 
bestuurder en organisator was Roskam totaal onbekwaam. Maar hij was de 
leider van het Agrarisch Front van de NSB en had de steun van Mussert en 
die Duitse autoriteiten, die de leiding in de nieuwe agrarische eenheidsorga
nisatie aan de NSB wilden toevertrouwen. Men hoopte echter dat Roskam, als 
ex-gereformeerde, voor veel protestants-christelijke boeren een aanvaardbare 
leidersfiguur zou zijn. De wijze waarop hij elementen uit zijn gereformeerde 
achtergrond vermengde met het nationaal-socialistische gedachtegoed ver
bijsterde echter ook de Duitsers. Ruiter kreeg als troostprijs de functie van 
directeur-generaal van de landbouw op het departement.61 
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De bezetters eisten intussen van de landbouworganisaties een onvoorwaar
delijke samenwerking. Een groot deel van de achterban van de confessionele 
organisaties wenste daarentegen een principiële opstelling. De Friese CBTB-
voorzitter Marra moest erkennen dat een groot deel van de leden met groei
ende aversie het bestuur volgde.62 In augustus 1941 werd duidelijk dat de 
standsorganisaties op zouden gaan in een Nederlandsche Landstand, waar
van alle betrokkenen bij het agrarisch bedrijf verplicht lid van werden. De 
Landstand zou alle taken, bevoegdheden en bezittingen overnemen en kreeg 
daarenboven de macht verordeningen uit te vaardigen en navolging af te 
dwingen. 

Onder Ruiters leiding besloot de Friese Maatschappij van Landbouw als 
enige in den lande zichzelf op te heffen en vrijwillig op te gaan in de Land
stand. De opname van de protestantse en katholieke bonden in de Landstand 
kon niet uitblijven. De katholieken waren als eerste aan de beurt. Het ABTB-
bestuur had dit voorzien en bracht alle agrarisch-technische en commerciële 
instellingen en dienstverlenende organen onder in nieuwe, niet met de 
ABTB-verbonden organisaties, zodat deze uit de handen van de Landstand 
bleven. De Duitse autoriteiten zagen deze manoeuvre oogluikend toe, want 
zij waren goed op de hoogte van de incompetentie van de nationaal-socialis
tische landbouworganisaties en vreesden dat onder NSB-beheer de voedsel
voorziening in gevaar zou komen. Toen de gelijkschakeling een feit was, lieten 
de bisschoppen een herderlijke brief voorlezen, waarin zij de katholieke leden 
verboden lid te worden van de Landstand. Daarop zegden de katholieke boeren 
massaal hun lidmaatschap op en erfde de Landstand een 'lege' organisatie. 

Roskam, voorbestemd als leider van de Nederlandsche Landstand, deed 
nog een laatste poging de Friese CBTB tot vrijwillige toetreding te bewegen. 
Algemeen-secretaris Van der Schaaf en de 'oude voortrekker' J.S. van der Tuinen, 
vanaf 1919 onafgebroken bestuurslid van de Friese CBTB, poogden Roskam het 
verkeerde van zijn beslissing te doen inzien. Van der Tuinen sprak Roskam 
aan op zijn gereformeerde verleden en hoever hij van de calvinistische traditie 
was afgeweken was. Hoewel beide mannen ontroerd waren en tranen in hun 
ogen hadden, liet Roskam zich niet bepraten.63 Daarop werd ook de Friese 
CBTB gelijkgeschakeld. Het CBTB-bestuur paste dezelfde tactiek toe als de 
katholiek bond, zodat uiteindelijk een 'lege' organisatie werd overgedragen.64 

Al was er voor het eerst sinds lange tijd weer eenheid in de Friese landbouw
organisaties, een sterke organisatie werd de Landstand in Friesland allerminst. 
In feite lieten zowel de boeren en tuinders als de Duitse autoriteiten de Land
stand links liggen. Er werd ook openlijk opgeroepen tot verzet. In maart 1942 
werd een pamflet aan veel Friese boeren gezonden, waarin werd opgeroepen 
de dwangbevelen om contributie te betalen te negeren, zodat duidelijk werd 
'dat wij van de Landstand niet gediend zijn'65 De oproep had succes: minder 
dan de helft van de aanslagen van de Friesche Landstand kon worden geïnd. 
De Landstand had zo weinig invloed, dat het Nederlandse land- en tuinbouw-
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beleid in feite in handen lag van de Dienst voor de Voedselvoorziening, waar
van ir. S.L. Louwes directeur-generaal was. Op zakelijke wijze werden de zaken 
met de Duitsers geregeld, zodat de voedselvoorziening niet in gevaar kwam. 

Een nieuw begin? 

De oorlog bracht de standsorganisaties onvermijdelijk dichter bij elkaar. Al 
voor de land- en tuinbouworganisaties eind 1941 waren genaast door de 
Landstand was er al druk onderhandeld over de vorming van één nationale 
boeren- en tuindersbond. Er was echter nog te veel wantrouwen tussen de 
confessionele standsorganisaties en de maatschappijen van landbouw om dit 
initiatief te doen slagen. Na de gelijkschakeling gingen deze besprekingen in 
het geheim door. Datzelfde gebeurde binnen de Friese Beweging. Aan het 
eind van de oorlog werd een Ried fan de Fryske Beweging gevormd, die door 
ter zake kundigen blauwdrukken publiceerde voor het na-oorlogse Friesland. 
Begin 1944 was al een Fryske Lânboukommisje ingesteld, bemand door leden 
afkomstig uit de drie voormalige Friese standsorganisaties. In de herfst van 
1944 bracht de commissie een algemeen gesteund rapport uit. Kern was, dat 
er na de oorlog een Fryske Lânbou Stifting opgericht diende te worden, die 
brak met de voor de oorlog bestaande structuur. Veel meer dan voor die tijd 
moest er rekening worden gehouden met de specifieke wensen en behoeften 
van de regio. Daarom was 'een organisatie van onderop' noodzakelijk. 
De boeren en tuinders zouden niet via hun standsorganisaties in de Fryske 
Lânbou Stifting deelnemen, maar als individuele leden. De op te richten 
organisatie zou alle bedrijfstechnische en bedrijfseconomische belangen 
behartigen, en ook een deel van de sociale aangelegenheden voor haar reke
ning nemen, want ook de landarbeiderbonden deden met de stichting mee. 
De provinciale protestantse en katholieke bonden zouden wel weer worden 
opgericht maar dan als bezinnings- en onderwijsorganisaties. Onder de kop 
'Eendracht maakt macht' werden de plannen uitgelegd in een na de bevrij
ding te verschijnen Friesch Landbouwblad. Daarvan werden alvast dertigdui
zend exemplaren gedrukt, die voorlopig in de kluizen van de Coöperatieve 
Zuivelbank werden opgeborgen.66 

Het plan leek een grote overwinning voor de Friese CBTB. Het pleidooi 
van de bond voor de losmaking van de agrarisch-technische belangenbehar
tiging van de Friese Maatschappij van Landbouw en voor een gelijkwaardige 
vertegenwoordiging van de drie standsorganisaties in alle organisaties en 
instituten had eindelijk gehoor gevonden. De 'Friese Mij' zou in het vervolg 
een positie innemen naast de katholieke en protestantse organisaties. Het plan 
leek grote kans van slagen te hebben. Na de bevrijding besloot het voorlopig 
bestuur de Maatschappij niet opnieuw op te richten, maar eerst de vorming 
van de nieuwe eenheidsorganisatie af te wachten. Ook het Friese CBTB-bestuur 
verklaarde geheel in te stemmen met de samenwerkingsplannen. Veel boeren 
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No. 1 Herfst 1944 

FR1ESCH LANDBOUWBLAD. 
ORGAAN VAN EN VOOR ALLE BODEMBEWERKERS IN FRIESLAND Fry^án ropt! De fimiels foar* 
De âlde rtaesje hátdt wer î'aesje. 
Doar de klcare wei wer gean. 
Net syn rjucht, syn selsbisiean! 
Wardy! Op de frijdom fa; 
Eala, ïm. Fresena. 
Kom, hwa't kin en wol en doar -
Frysiàn ropt' De fîndels foar! 

âendeadd maakt mcuUi, 

Eaîa. Frysiàn, wêz dysels; 
Doar SE tzer hjiî to smeijen. 
Daar dyn eigen baen ÎÖ fyen 
Dwers troeh frjemd en falsk fortoan 
Ta dyn piak en ta dyn troan, 
•Frij en froed en from by eîts: 
'Eaia. Frysiàn, wêz riyseis! 

Verantwoording 
Hei is onze wensen, da! de eerste min of meer georganiseerde 
wilsuiting van hes Friesehe platteland (boeren- en arbeiders
stand ï tam toekomstige vraagstukken zal zijn gewijd. Er is in de 
afgeloopen drie. vier jaar weinig gelegenheid geweest tot het 
verrichten van opbouwend werk. De bezetters maakten ons dat 
onmogelijk. Wij hoeven daar niet over uit te weiden. Daarvoor 
ügî alles ons nog te verseh in het geheugen. Toen wij evenwel 
de zrkerheidkregen.dat de bezetters binnen afzienbare tijd ons 
land zoutten moeien verlaten, is op initiatief van enkele voor
mannen ui) de Friesehe Beweging een aantal personen bijeen
gekomen, die zich zouden hebben te beraden over de toekomst 
van de landbouw in Friesland, Dat was in Februari 1944. Deze 
commissie, die zich dus min of meer zelf bad geformeerd, is 
sindsdien enkele maien bijeen geweest en heeft baar arbeid, die 
zeer in het geheim moest worden verricht, in een rapport neer
gelegd. Op de achterpagina is het in zyn geheel afgedrukt. 

Bij de samenstelling van de commissie is o.a. van de volgen
de grondgedachten uitgegaan; 

Ie. Op zeer vele gebieden heeft Friesland, vooral door de 
aard van gijn bevolking, zijn geschiedenis en zijn sociaal-eco
nomische omstandigheden, bepaalde belangen en wenseben 
welke - wellicht meer dan elders - «enigszins afwijken van de 
problemen die men buiten ons gewest kent. Het culturele, 
maatschappelijke en sociaal-economische leven in Friesland 
heeft zijn eigen. zeer speciale kenmerken en eigenaardigheden, 
die niet verwaarloosd mogen worden. De commissie telt daar
om slechts leden. die h iervari tenvolle zijn doordrongen en die -
in Jen goeden zin van het woord - ..Frysksinnieh" zijn. Dat wij 
natuurlijk niet zeggen, dat de commissie zou roeenen. dat wij in 
Friesland alles zelf wei zouden kunnen regelenen bij voorkeur 
zoo weinig mogelijk contact met de rest van ons land zonden 
wenschen. Voorstanders van een eng en benauwend provincia
lisme zijn wij in geerien deele. Wêl zijn wij er van overtuigd, 
dat hetgeen wij - het doet er niet toe op welk gebied - in 
Friesland tenminste evengoed kunnen doen als hei in ..Den 
Haag' ' voor ons wordt gedaan. hier ook werkelijk móet worden 
verr:ehf. Wij zijn, niet andere woorden, voorstanders van een 
zeer vérgaande taak- en werkverdeeiing. Onze JdeeëngaaiT_ 
hiermede lijnrecht in tegen de onder veie (erTrîwggeplaäîslelT 
arnïïtë¾a¾rrîë¼ff 

ven nieu dat het landsbelang daarmede gediend zou zijn. Ge
lukkig leeft de gedachte van de-eeniraïisatie (het leggen van 
grootere bevoegdheden in de handen van de gewestelijke en 
lagere organen) ook ïn andere deelen van ons land. met name in ' 

beî Zuiden waar men de verschillende vraagstukken ook zoo
veel mogelijk naar de eigen geaardheid van volk en land hoopt 
îe kunnen oplossen. 

Verder behoeft natuurlijk mei te worden gezegd, dat gezorgd 
is voor een zoodanige samenstelling van 'de commissie, dat 
niemand ook maar eenige aanleiding zou kunnen hebben om te 
twijfelen aan bet goed-vaderlander-zijn van één van de leden. 
Personen, dieopeenigeriei wijze zonder dwingende noodzaak, 
hebben samengewerkt met de bezetters en hun handlangers, 
kunnen wij niet gebruiken bij ds voorlichting van bet Friesche 
volk, dal zich in het geheel toch kranig heeft gehouden in 
bezettingstijd. 

2e. Dat hei noodzakelijk was de commissie niet iouter uit 
theoretische deskundigen op landbouwgebied te doen bestaan, 
doch dat de practici er niet uit gemist konden worden. Op 
verschillende terreinen in de agrarische wereld begint dif gevaar 
van een te weinig doordringen van de stemmen van de boeren 
en arbeiders zalf. reeds te dreigen. In tallooze landbouworgani
saties heeft zich langzamerhand een ambtenarengroepje ge
vormd, dat te veel zichzelf ais doel gaat zier* en vergeet, dat zij 
in dienst staan van de boerenstand. De eerste verschijnselen van 
deze geestesgesteldheid meenen wij soms ook reeds in Fries
land te bespeuren. 

3e. Vertegenwoordigers van de vóór 1940 het meest op den 
voorgrond tredende gezindten maken deel uit van de commis
sie. Een viertal waren lid van de C.B.T.B. , één van de 
A,B.T.B. , terwijl verschillende commissieleden lid waren van 
de Friesche Maatschappij van Landbouw. Voorts is er aan 
gedacht om zoowel greîd- als bouwboeren van de klei en van 
het zand bijeen te brengen. Kortom, ai het mogelijke is gedaan 
om de diverse groepen te doen vertegenwoordiger}, echter #7« 
één zeer belangrijke uitzondering; de werknemers hebben niet 
aiszoodanig. zitting gekregen in de commissie. Hei éjtt uitslui
tend technische moeilijkheden geweest welke ons zoo deden 
handelen. Wij geven echter de verzekering, dat, alvorens het 
werkplan op papier is gezet, menig gesprek is gevoerd me! 
personen die de moeUtjkhetkn en vjenschen in landarbeiders-
kringen kennen, o.a. met de leiders van de îandarbeiderscur-
sussen op de Voikshöogeschoaî m Bakkeveen. 

4e. Aiie commissieJeden hebben hun werk verricht, zonder 
daaraan ook maareenig recht te willen ontteenen om aanstonds 
in het vereenigingsleven één ol' andere functie te bekîecden. 
Wij verzoeken dus vriendelijk aan onze lezers om in ons werk 
geen poging ïe zien tot hei vroegtijdig inzetten van de komende 
,jacht op de baanijes". Onzeeenige bedoeling was en îs: het 

17 

Eenheidsnummer van hetFriesch Landbouwblad, in 1944 gemaakt voor na de bevrijding 
[Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme) 

reageerden eveneens enthousiast: en eind 1945 hadden zich al meer dan 
twintigduizend begunstigers opgegeven. Alleen de katholieken waren terug
houdend, omdat men vreesde dat er aan het katholieke karakter van de 
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belangenbehartiging te kort zou worden gedaan.67 Er was echter nog één 
belangrijk obstakel. De landelijke vertegenwoordigers van de voormalige 
standsorganisaties waren overeengekomen na de oorlog een Stichting voor 
de Landbouw op te richten, als samenwerkingsverband van de standsorgani
saties, en die plannen stonden haaks op de Friese. 

Toch liep de Fryske Lânbou Stifting niet daarop stuk, maar op de voor
oorlogse tegenstellingen die inmiddels de kop weer hadden opgestoken. Toen 
S. de Vries, voorzitter van de Fryske Lânbou Stifting, op een bestuursvergadering 
van de Friese CBTB zijn beleid kwam verdedigen, kreeg hij voor de voeten 
geworpen dat de FMvL, ondanks het voorlopige karakter van de heropgerichte 
bond, inmiddels wel degelijk weer functioneerde en als vanouds allerlei 
leden-verenigingen aan zich bond.68 Op haar beurt beschuldigde de FMvL de 
andere organisaties van onwil; men had het gevoel dat ABTB en CBTB op de 
oude voet wilden doorgaan.69 Niet geheel ten onrechte, want de top van de 
ABTB aarzelde, omdat men vreesde weer 'in de fuik' van de 'Friese Mij' terecht 
te zullen komen.70 In het voorjaar van 1946 deed de Friese CBTB nog een 
poging te redden wat er te redden viel. Zij tekenden bezwaar aan tegen de 
voorstellen voor een landelijke Stichting voor de Landbouw, omdat die een te 
centralistische en te logge instelling zou worden, gedoemd om te mislukken. 
Een toezichthoudend orgaan, met beperkte bevoegdheden, achtte men vol
doende. Het 'echte' werk kon dan wel op provinciaal niveau geregeld worden. 
Na lange onderhandelingen leek er toch een overeenkomst te komen. Er 
waren afspraken gemaakt over het werkgebied van de Fryske Lânbou Stifting en 
over het zich onthouden van uitspraken op principieel gebied.71 Het was ech
ter te laat. Oorzaak was niet alleen het onderlinge wantrouwen; veeleer waren 
het de dubbele agenda's die na de eerste euforie van de bevrijding al snel weer 
in gebruik kwamen. De 'Friese Mij' hoopte het alleenrecht op agrarisch-tech-
nische gebied te heroveren en de Friese CBTB was als het er op aankwam niet 
van zins op te gaan in één organisatie, maar zag gelijkberechtiging als ultiem 
doel. De 'doorbraak' bleek ook op het terrein van de landbouw niet haalbaar. 

De doorslag gaf echter de vorming van een landelijke Stichting voor de 
Landbouw. De lokale bestuurders kwamen daardoor steeds meer onder druk te 
staan om zich naar de landelijke ontwikkelingen te voegen. De FMvL werd in 
1946 weer officieel opgericht en de Fryske Lânbou Stifting ging in 1948 ter ziele. 
De Friese standsorganisaties bereikten in 1950 wel overeenstemming om zich 
gezamenlijk aan te sluiten bij de Stichting voor de Landbouw in Friesland.72 

Eenwording had men niet bereikt; wel een vorm van samenwerking. 

Besluit 

De Friese Maatschappij van Landbouw had het in de eerste helft van de twin
tigste eeuw moeilijk, omdat het zijn wortels had in het liberale denken over de 
samenleving van de negentiende eeuw. In de twintigste eeuw bleek dit model 
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eschikt o m de massasamenleving in wording te binden. In de plurale 
samenleving die in die jaren vorm kreeg, versterkte de overheid haar greep op 
de samenleving, en ontstonden tevens religieus en levensbeschouwelijk 
gefundeerde machtsblokken, die de massa's aan zich bond. Uit de samenwer
king tussen deze machtsblokken en de overheid ontstond het neocorporatische 
bestel dat de Nederlandse samenleving in de rest van de twintigste eeuw zou 
bepalen. Meer bekend werd dit stelsel onder namen als harmonie-, overleg- of 
poldermodel. De CBTB en de ABTB waren exponenten van de nieuwe corpo
ratistische belangenorganisaties. Zij werden concurrenten van de 'Friese Mij', 
temeer, daar zij ook leden rekruteerden uit groepen die geen aansluiting had
den gevonden bij de FMvL. Door hun bewust gekozen strategie van politieke 
beïnvloeding en collectieve actie, slaagden zij er in de overheid te bewegen 
tot grootscheepse crisissteunverlening. Het succes daarvan zette een rem op 
de groei van vooral extreem-rechtse bewegingen in de landbouw. Eenheid 
maakte dus niet altijd macht. De FMvL, vanouds een sterke landbouworgani
satie en relatief weinig elitair, behield echter een groot draagvlak bij boeren 
en tuinders, mede dankzij het grote aantal commerciële en dienstverlenende 
instellingen die aan de maatschappij waren verbonden. 

Verzuiling was in het moderniseringsproces niet een losstaand, tegen
gesteld werkend verschijnsel, maar was tevens maatschappelijk nodig om 
een grotere groep boeren, arbeiders en kleinburgers aan de massasamen
leving te binden en hun een plaats te geven in de 'moderne' Nederlandse 
maatschappij. Desondanks bleef de wensdroom van een onverdeelde Friese 
agrarische belangenbehartiger leven. Politieke en principiële verschillen bleven 
echter een onoverkomelijke hinderpaal om die te bereiken. De in oorlogstijd 
van hogerhand opgelegde eenheid van de Landstand was geen succes. Na de 
Tweede Wereldoorlog kwamen de verzuilde organisaties terug, maar samen
werkingsverbanden als de Stichting voor de Landbouw en later het Land
bouwschap maakten de agrarisch-technische belangenbehartiging steeds 
meer tot een gemeenschappelijke taak. Het Landbouwschap werd het symbool 
van de neocorporatistische structuur van het Nederlandse landbouwbeleid, 
waaraan ook de 'Friese Mij' geestdriftig meewerkte. In die zin kan het Inter
bellum gekenschetst worden als de tijd van het Boerenbolwerk in wording.73 

Pas in de laatste decennia van de twintigste eeuw ondergroeven secularisatie 
en onücerkelijking de confessionele organisaties en ontstond de Noordelijke 
Land- en Tuinbouw Organisatie, maar voor het dat zover was, was de eenen
twintigste eeuw al bijna bereikt. 

i ¾ 1 
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'Een museumdirecteur moet zich bewust zijn dat 
hij een rentmeester is' 
Kees Boschma kijkt terug op de periode dat hij 
directeur was van het Fries Museum 

AD DE JONG EN RENÉ KUNST 

Over het Bonnema-legaat is al veel gezegd en geschreven. Zowel voor- als 
tegenstanders hebben via de beschikbare media de afgelopen tijd veelvuldig 
van zich laten horen en het laatste woord in deze discussie lijkt nog lang niet 
gesproken. Aan welke kant staat Kees Boschma eigenlijk? De oud-directeur 
die van 1963 tot 1989 leiding gaf aan het Fries Museum, mag dan niet meer in 
Friesland wonen, vanuit Rotterdam, zijn huidige woonplaats, volgt hij de 
perikelen rond 'zijn' museum op de voet. Natuurlijk heeft hij een mening en 
die steekt hij niet onder stoelen of banken. Maar hij heeft ook een verhaal, 
een boeiend verhaal vol voor- en tegenspoed over het ambt dat hij ruim 25 
jaar vervulde. Hij vertelt in dit interview hoe toevallig hij in het museumvak is 
gerold, over de soms moeizame verhouding met het Fries Genootschap en 
Gedeputeerde Staten, over geschiedenis en kunstgeschiedenis, over de verbe
teringen die hij in het museum aanbracht, zijn visie op de toekomst en zijn 
persoonlijke voorkeuren. Ook vertelt hij over andere museumdirecteuren, 
over de goede verstandhouding met hen, want de tijd die Boschma zich 
herinnert, was een tijd 'waarin museumrelaties nog vriendschappen waren.' 
(Redactie) 

Inleiding 

Kees Boschma werd in 1928 in Oegstgeest geboren, maar bracht het grootste 
gedeelte van zijn jeugd door in Leiden, waar zijn - uit Friesland afkomstige -
vader hoogleraar en directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
was. Op het Rijnlands Lyceum kreeg hij in de vakken Duits en geschiedenis les 
van de latere hoogleraar H. Schulte Nordholt. Na zijn eindexamen ging hij in 
Amsterdam geschiedenis studeren bij de hoogleraren J.M. Romein en J.F. 
Niermeijer. Als bijvak voor zijn kandidaats koos hij kunstgeschiedenis bij 
prof. I.Q. van Regteren Altena. Na zijn kandidaatsexamen ging hij kunst
geschiedenis studeren in Utrecht, bij prof. M.D. Ozinga en prof. J.G. van Gelder, 
met als hoofdvak bouwkunst. Om de financiële lasten van zijn wat langzaam 
verlopende studie te verlichten, koos hij een baan als administrateur bij de 
Bond Heemschut, op instigatie van zijn hoogleraar Ozinga, die daar in het 
bestuur zat. Toen de combinatie van studie en werk moeilijk te realiseren 

DE VRIJE FRIES 84 (2004) 215-249 
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Cees Boschma in zijn Fries Museumtijd (Fries Museum) 

bleek, bezorgde Ozinga hem een studiebeurs, op voorwaarde van een spoedig 
afstuderen. Op diens advies ook nam hij Drentse boerderijen als onderwerp, 
waarbij hij zeer veel steun ontving van de directeur van het Drents Museum 
in Assen, G. C. Helbers. Begin 1960 deed hij zijn doctoraal. Op 1 augustus 1960 
kwam hij in dienst bij de afdeling Beschrijving van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, waar hij op grond van de zojuist aangenomen Monumenten
wet mee moest gaan werken aan het opstellen van lijsten voor het toekomstige 
monumentenregister. Hij heeft toen een voorzet gegeven voor de lijst van de 
te beschermen monumenten in Drenthe en Overijssel. 

Komst naar het Fries Museum 

Hoe ben je bij het Fries Museum terechtgekomen? 
In 1962, waarschijnlijk in augustus, werd ik opgebeld door Van Eysinga, die 
bestuurslid was van het Fries Genootschap. Van Eysinga kende ik uit Leiden 
en hij kende mij; hij wist dat ik kunstgeschiedenis gestudeerd had. Hij zei dat 
ze een directeur voor het Fries Museum zochten en of ik dat niet wilde doen? 
Ik zei, nou Cees, ik zit hier goed, bedankt; en daarmee was het ook afgelopen. 
Toen zei mijn vrouw, ja maar je kunt er toch op z'n minst over praten, je weet 
helemaal niet wat het inhoudt. Daar had ze gelijk in. Ik heb Cees van Eysinga 
weer gebeld en gezegd dat ik zou komen praten. Hij woonde toen in de pastorie 
van Oppenhuizen, waar hij dominee was. Ik heb er een nacht gelogeerd; 
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's avonds hebben we gesproken en de volgende ochtend zei hij dat hij vond 
dat ik het moest doen. 

Er bleken twee kandidaten te zijn geselecteerd door het bestuur: Bram 
Westers, die later naar het Groninger Museum is gegaan, en ik. Er zijn wel 
gesprekken met anderen geweest, er werd in die tijd natuurlijk geen advertentie 
geplaatst, zo ging dat. Die twee kandidaten, daar moest uit gekozen worden 
en om een of andere reden ben ik dat geworden. 

Waarom was je niet meteen enthousiast? 
Nou, ik had voor mezelf het idee, dat mijn carrière bij Monumentenzorg lag; 
dat het mijn taak was daar monumentenbeschrijvingen te gaan maken. Het 
museumwezen, dat is heel iets anders. Ik had tegen de binnenkant aangekeken 
van het Drents Museum in Assen en ik ben uiteraard naar het Fries Museum 
gegaan om dat te bekijken. Ik heb ergens nog het toegangskaartje dat ik toen 
heb gekocht. En ja, ik begon toen toch wel iets in het museumvak te zien. 
Bovendien liet Friesland mij niet onverschillig. Dat kwam door mijn pake, die 
ik heel vaag nog heb gekend als rustend boer in Sneek. De familie heeft 140 
jaar op dezelfde boerderij gezeten in IJsbrechtum en het was toch een land 
waar ik een deel van mijn wortels had. 

Was je daar zelf ook geweest in je jeugd? 
Nee, toen beppe overleden is, was ik twee jaar oud en daarna zijn we als familie 
eigenlijk nooit meer in Friesland geweest. Mijn vader wel, die ging daar iedere 
herfst een paar weken bij een zwager logeren op een andere boerderij. Maar 
mijn moeder had daar niet zoveel affiniteit mee. En zo was Friesland voor mij 
toch wat op een afstand. 

Wat was jouw eerste indruk toen je het Fries Museum binnenging en daar 
rondliep? 
Ja, overweldigend, het was zoveel meer en zo anders dan het Drents Museum 
en met zo'n rijke geschiedenis, ik vond dat heel indrukwekkend. 

Had je meteen al ideeën? 
Nee, nee absoluut niet, natuurlijk niet, dat moet je eerst op je in laten werken. 
Als ik ergens kwam, begonnen mijn vingers nooit meteen te jeuken om alles 
te veranderen. Toen ik er uiteindelijk directeur was, en net als Wassenbergh1 

met m'n paperassen in de bestuurskamer zat en het veld moest ruimen als er 
een vergadering was, heb ik dat bewust zo geaccepteerd en niet gezegd dat ik 
eerst een behoorlijke werkkamer moest hebben voordat ik aan de slag kon. 

1. Dr. Abraham Wassenbergh (1897-1992), directeur Fries Museum 1935-1963. 
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Je was daar incognito en werd niet meteen door Wassenbergh gevraagd om bij 
hem te komen? 
Nee, ik heb Wassenbergh leren kennen toen we een feestbundel voor Ozinga's 
zestigste verjaardag zouden maken: Opus Musivum. Ik ben toen naar hem toe 
gegaan om te vragen of hij als oudere tijdgenoot van Ozinga ook een stuk 
wilde schrijven. Maar hij zei dat hij daar geen tijd voor had, en dat hij bijna 
wegging. Mijn naam was toen al genoemd, want aan het eind van het gesprek 
zei hij: 'Jij wilt hier komen, hé'. Ik zei van ja en verder ging hij er niet op door. 
Ik heb toen mede namens hem voor de bundel een stuk over de architect 
Thomas Romein geschreven, over wie zich veel ongepubliceerd materiaal in 
het Fries Museum bevond. Hij was zo vrijgevig dat hij allerlei bestekboekjes 
die daar in de kast stonden in een doos deed en aan mij meegaf naar Den 
Haag, 'dan krijg ik het wel weer terug'. Zo ging dat toen, informeel. 

Je hebt je dus kandidaat gesteld... 
Op het verzoek van Van Eysinga ben ik ingegaan en toen was ik kandidaat, 
maar ik heb niet gesolliciteerd. Ik heb nooit in mijn leven een baan gekregen 
waarvoor ik gesolliciteerd had. 

Maar je hebt wel een gesprek gehad? 
Ik heb in het najaar een gesprek gehad met het bestuur van het Fries Genoot
schap en daar is heel lang gedelibereerd, de definitieve beslissing is toen ken
nelijk van maand tot maand verschoven. Tenslotte werd ik voor een tweede 
gesprek gevraagd op 9 januari 1963 en ik ging, om met Piet Paaltjens te spreken, 
dwars door sneeuw en ijs naar Frieslands barre grond. Het was die winter van 
de Elfstedentocht en toen ik in de trein zat, vroeg ik me af of dit misschien een 
'voyage sans retour' was. Dat werd het figuurlijk wel, maar letterlijk was ik blij 
dat die trein inderdaad nog terug ging door die overweldigende winter heen. 

Heb jij nog enige herinneringen aan die gesprekken? 
Ja, ik werd ontvangen door het tien personen sterke bestuur onder voorzitter
schap van Van Harinxma thoe Slooten uit Olterterp.2 Het was een heel plezierig 
en vriendelijk gesprek en iedereen had zo wat vragen en kennelijk gaf ik de 
goeie antwoorden. Maar toch was het in zekere zin een verrassing toen aan 
het eind van het gesprek, als het ware bij hamerslag, werd gezegd: nou u bent 
benoemd tot directeur. Ik stond even met de mond vol tanden, stomverbaasd, 
maar op hetzelfde moment liep de secretaris van het Genootschap, Schootstra3, 
naar de hoek van de kamer waar een telefoon stond en belde de Leeuwarder 

2. Mr. P.A.V. van Harinxma thoe Slooten (1870-1954), commissaris van de Koningin 
in Friesland en voorzitter Fries Genootschap 1919-1950. 3. Mr. Hayte Schootstra (1929-
1990), rechter, secretaris Fries Genootschap 1954-1964 en voorzitter 1964-1972. 
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Courant waar ik bij was en zei: we hebben een nieuwe directeur van het 
museum benoemd en dat kan morgen in de krant staan. 

Eerste indrukken van Friesland 

Rond 1962 voltrok het denken over identiteit van land en volk zich nog volgens 
de conventionele lijnen en typologieën van een eeuw daarvoor. Enkele jaren 
later raakte het onderzoek naar collectieve identiteiten als hoogst verdacht uit 
de wetenschappelijke mode, om pas na enkele decennia in nieuwe termen als 
zelfbeeld en imago weer opnieuw te worden opgepakt. 

Had jij je van tevoren uit eigen aanschouwing dan wel uit familieverhalen, een 
beeld van Friesland gevormd, van de Friese identiteit? En klopte dat beeld een 
beetje toen je je in Friesland vestigde? 
Ik had wel een zeker beeld van Friesland. Ik ben als jongen van negentien, 
in 1947, met een bevriende familie door Friesland gereisd om de crypt van 
Rinsumageest en het kerkmuseum in Janum en andere kerken te bekijken. 
Dat gaf mij toch al een beeld van het aparte, het bijzondere van die provincie, 
maar ik moet zeggen dat ik het toch nog steeds van de buitenkant bekeek. 
Voordat ik benoemd zou worden, ik denk dat het begin september 1962 was, 
ben ik met mijn vrouw vier dagen in Friesland geweest. Ik had de provincie in 
vier sectoren verdeeld om van iedere hoek iets te beleven en zo een algemeen 
beeld te krijgen. Dat was erg aardig, maar het echte kennen moest nog 
komen. Dat gebeurde vooral toen ik er eenmaal woonde, door alle contacten 
met de Friese Oudheidkamers, die praktisch allemaal bruiklenen van het 
Fries Museum hadden; zo kwam ik er heel snel in. 

Friesland heeft toch heel duidelijk het imago, een eigenzinnig gedeelte van 
Nederland te zijn, vrij sterk op zichzelf gericht: je ging toch niet als een volstrekt 
onbeschreven blad naar Friesland toe. 
Nee, dat imago was mij ook wel bekend, maar het kwam niet zo op mij 
over. Ik had het grote voordeel dat een neef van mijn vader, de kaashandelaar 
Sytse H. de Jong, in Leeuwarden woonde en die was zeer goed ingevoerd in 
Leeuwarder kringen. Toen ik bij mijn eerste oriëntatiebezoek aan Friesland in 
Leeuwarden kwam, zag ik aan het eind van de Druifstreek, aan de overkant 
van de gracht, een groot pakhuis staan met de naam S.H. de Jong. Ik heb 
kennis met hem gemaakt en we hebben eindeloze gesprekken gevoerd. Zo 
waren er meer mensen die mij behoorlijk introduceerden. Daarbij was het 
ook nog zo dat toen ik eenmaal benoemd was, per 1 juni 1963, het tot in het 
najaar duurde, voordat ik een huis had gekocht. Ik heb er maanden in mijn 
eentje gezeten en dan kreeg ik wel van mensen de goede raad om bepaalde 
bevriende personen te gaan opzoeken. Ik ging daar heel selectief mee om; ik 
ging niet zomaar naar mensen omdat het vrienden van anderen waren. Ik zat 
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praktisch iedere avond in het museum om me in te werken in Friesland en in 
Frieslands geschiedenis. 

Van het imago van Friesland heb je je in eerste instantie dus niet zo veel aan
getrokken. Maar heb je je wel, toen je ermee kennismaakte, aan Friesland 
gespiegeld? Hoe was de verhouding tussen jou en de Friezen? 
In het algemeen heb ik mij eigenlijk heel goed thuis gevoeld in Friesland, ook 
met de manier waarop men kort om de hoek kan zijn, om zo te zeggen. 
Ik denk dat ik zelf voldoende Friesland in mijn genen heb om dat goed aan te 
kunnen voelen en om mij erbij thuis te voelen, om niet een vreemde eend in 
de bijt te zijn. 

Ben jij toen ook Fries gaan leren? 
Op een van de eerste bijeenkomsten van vertegenwoordigers van culturele 
instellingen die ik in het Provinciehuis onder leiding van gedeputeerde Van 
der Mark bijwoonde, kwam het onderwerp van een cursus voor niet-Friezen 
aan de orde en daarbij mompelde iemand in de richting van Van der Mark of 
'dat niet iets voor meneer Boschma' was. 'Neen', zei Van der Mark, en iedereen 
was met stomheid geslagen, 'ik heb in het huis van zijn grootvader gewoond, 
dus ik beschouw hem niet als een niet-Fries'. Ik heb vervolgens de koninklijke 
weg bewandeld en professor Brouwer, die toen wetenschappelijk directeur 
van de Fryske Akademy was, gebeld en gevraagd hoe ik Fries kon leren. 
Tenslotte verwees hij me naar Marten Scholten, conservator van het Letter
kundig Museum, 'die wil je wel privéles geven'. En zo is het gebeurd. 

Vond je dat dat absoluut noodzakelijk was om de Friese identiteit te leren kennen? 
Ja, zeer beslist ja. Het verkeer met de gedeputeerde, met Friezen op allerlei 
niveaus, kreeg een dimensie meer. Ik vind dat je als directeur van het Fries 
Museum - zeker met mijn achtergrond als halve Fries - ook op taalkundig 
gebied mee moet doen. 

Dat betreft het spreken met de mensen; was het ook een ontdekking voor je om 
Friese literatuur te lezen? 
Ja, ja. 

In relatie tot het museum? 
In de eerste plaats voor mij persoonlijk. Eigenlijk was mijn eerste stap niet die 
les van Marten Scholten; maar toen ik benoemd was, liep mijn vader, een 
man van weinig woorden, naar zijn studeerkamer, haalde daar een roman 
van Simke Kloosterman, De Hoara'sfan Hastings, uit de kast, en een Lyts Frysk 
Wurdboek, en zei: begin daar maar mee. Dat had wel als gevolg dat ik het hele 
boek met het woordenboek gelezen heb, maar dat me in Friesland bleek dat ik 
in gedachten van een heel andere uitspraak dan de werkelijke was uitgegaan. 
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Heb jij je nooit gestoord aan bepaalde extremere stromingen in de Friese 
beweging, dat was in de jaren toen jij daar aankwam een hot item, ook in de 
landelijke pers... 
Daar heb ik eigenlijk niet zo veel mee te maken gehad. Ik las onlangs nog weer 
in het boek van Waterbolk over het steentijdonderzoek en de affaire-Verma
ning over de rol van Bohmers met 'De Ikelbeam', de volkskunst-herlevings-
club in Zuidoost-Friesland. Ik heb daar niet zo veel mee te maken gehad. 
Aan de andere kant heb ik in mijn begintijd vrij veel contact gehad met Pieter 
Wijbenga, 'Geale' als verzetsman; Hendrik Algra heb ik leren kennen, daar 
heb ik ook gesprekken mee gevoerd, enfin de oudere mensen die aan de goeie 
kant stonden in de oorlog, die zijn ook op mijn pad gekomen. Wat dat betreft 
heb ik dus sowieso een heel genuanceerd beeld gekregen, en met de herleving 
van het Fries nationalisme ben ik maar zijdelings in aanraking gekomen. 

Je had geschiedenis en kunstgeschiedenis gestudeerd. Het onderwerp volks
kunst moet vrij nieuw voor je geweest zijn toen je in Friesland kwam; in het 
Fries Museum werden vaak volkskunstige tentoonstellingen georganiseerd. 
Ja, dat was ook een stokpaardje van de penningmeester Van Slooten4, ik weet 
niet meer precies hoe dat tot stand gekomen is, maar we hadden daar natuur
lijk heel veel materiaal over. Overigens had ik mij in de oorlogsjaren al het 
boek van Anno Teenstra over Nederlandse volkskunst aangeschaft. Ik heb 
natuurlijk mezelf erg opgeleid aan de hand van de objecten in het Fries Museum. 
Toen ik daar bijvoorbeeld de Hindeloper kamer leerde kennen heb ik vervolgens 
ook met de toenmalige conservator van het museum in Hindelopen uitgebreid 
gesproken; die was zeer goed ingevoerd. Ik heb me zoveel mogelijk met alle 
onderwerpen van het museum proberen bezig te houden. 

Voelde je je welkom in de Friese cultuurkringen waarin je terecht kwam, waar 
je deel van ging uitmaken? 
Toen mijn benoeming in de krant stond werd ik bij Monumentenzorg opgebeld 
door Van Buytenen en Van der Minne - de overburen van het Rijksarchief - die 
mij feliciteerden en zeiden blij te zijn dat er nu iemand kwam met een andere 
belangstelling dan Wassenbergh. Dat was buitengewoon aardig en het was 
ook een eenvoudig, hartelijk middel om erin te komen. Ik heb natuurlijk 
direct zelf contact gelegd met de Fryske Kultuerried, met de Fryske Akademy. 
Dat waren de belangrijkste organen in de stad en in het algemeen had ik het 
gevoel dat ik er eigenlijk ook heel snel binnen kwam. En daarbij komt nog dat 
Wassenbergh, die zonder veel woorden de macht had overgedragen, in 
Leeuwarden bleef wonen en vaak op z'n morgenwandelingetje bij mij in de 

4. Hermanus Gooike van Slooten (1913-1994), penningmeester Fries Genootschap 
1951-1977. 
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bestuurskamer op de verwarming kwam zitten; net als 's zomers op het terras 
van De Kroon vertelde hij allerlei dingen uit het verleden en bracht mij in 
relatie met mensen die ik moest leren kennen. En dan zoals ik al zei, al die 
oudheidkamers die bruiklenen hadden, daardoor kwam ik ook dikwijls met 
die gemeentebesturen, burgemeesters in aanraking, ik had veel steunpunten 
in de provincie van mensen die ik kende. 

Het Fries Genootschap 

Het Fries Museum was in 1877 door het Fries Genootschap opgericht, dat het 
museum, toen Kees Boschma in Friesland arriveerde, nog steeds in eigendom 
had. Het Genootschapsbestuur, tevens museumbestuur, vormde min of meer 
een regentenelite, die spoedig in haar nadagen zou blijken te zijn. 

De ontvangst in het Genootschap, hoe kun je die omschrijven, was dat een open 
gezelschap, waar men je actief welkom heette, of was het gereserveerder en 
hield men zich op één of andere manier op een afstand? 
Ik voelde mij in alle opzichten welkom, het was een algemeen bestuur waar 
tien mensen in zaten van zeer gevarieerde pluimage. Ik had veel te maken 
met de voorzitter met wie ik maandelijks vergaderde, maar nog meer met de 
secretaris en het meest met de penningmeester. De penningmeester was Van 
Slooten. En die zei mij in één van de eerste gesprekken, dat hij iedere twee, 
drie dagen wel in het museum kwam en dan zag hoe de boel er liep. In mijn 
onnozelheid dacht ik dat hij wel een beetje overdreef en in het eerst merkte ik 
er ook niets van. Totdat ik op een gegeven moment in de gaten kreeg dat hij 
door de achterdeur het museum binnenkwam om de zaken te bedisselen met 
de administrateur Penning en vervolgens weer te vertrekken. Toen bleek mij 
dat ik eigenlijk veel intensiever rechtstreeks contact met de penningmeester 
moest onderhouden om de zaak in het museum goed onder controle te kun
nen houden. 

Dat was gewoon de oude traditie, dat men dat zo regelde buiten de directie om? 
Dat was de persoonlijke aanpak van Van Slooten, denk ik. Ik was iedere 
maand aanwezig bij de bestuursvergadering en na één of twee keer waren er 
een paar bestuursleden die zeiden dat sinds Wassenbergh begon in 1935 het 
de gewoonte was dat het bestuur eerst vergaderde en dat de directeur pas 
binnenkwam als het over het museum ging. Of die goede regel nu niet weer 
kon worden hersteld? Daar bleek toen een zekere meerderheid voor te zijn, 
maar het gevolg was wel dat Van Harinxma de eerstvolgende vergadering een 
kwartier eerder kwam en mij bij zich riep in de bestuurskamer en een gesprek 
begon, terwijl vervolgens één voor één de andere bestuursleden binnen
kwamen. 'Heren gaat TJ zitten', zei Harinxma. Ergens werd er gemompeld: de 
directeur moet nog weg. 'Zegt u even wat er precies aan de hand is... Iemand 
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bezwaar tegen de aanwezigheid van meneer Boschma, niemand, dan gaan 
we nu vergaderen.' Dat was de aanpak van Harinxma. Daarna is er ook nooit 
meer over gediscussieerd. Zijn voorzitterschap duurde niet zo lang, ik geloof 
dat een jaar later Schootstra, de Leeuwarder advocaat, voorzitter is geworden. 
Schootstra was een heel goede voorzitter, het was iemand die alle partijen in 
hun waarde liet; ik heb veel gesprekken met hem gevoerd. Ik denk dat hij goed 
in de gaten had dat er een nieuwe koers door het museum ingezet moest wor
den, maar het was niet eenvoudig om dat met dit heterogene bestuur met zijn 
regenteske trekken voor elkaar te krijgen. Ik had ook geen instructie, ik was 
benoemd als directeur en van mij werd verwacht dat ik de belangen van het 
museum behartigde, maar meer dan een dergelijke algemene omschrijving 
zou ik niet van mijn aanstelling hebben kunnen geven. 

Al in november 1963 had Schootstra een memorandum opgesteld om tot 
een museumstichting te komen, waarin geprobeerd werd bij een maximum 
aan zelfstandigheid zoveel mogelijk van de bestaande toestand te behouden; 
er werd heel voorzichtig te werk gegaan. Pas op 31 december 1964 heb ik op 
verzoek van het bestuur voor mijzelf een ontwerp-instructie opgesteld, die 
daarop aangenomen is. In de loop van 1966 verscheen er weer een memoran
dum - eigenlijk strikt persoonlijke overpeinzingen - van Schootstra over de 
interne organisatie van het Genootschap en het museum. Bij het subsidie-
overleg met provincie en rijk bleken ook de subsidiegevers problemen te 
hebben met de overlappingen in het financiële beheer tussen museum en 
Genootschap; hen was onvoldoende duidelijk waar hun geld naar toeging. 
Ook dat is een reden geweest om bepaalde dingen te gaan veranderen. 

Wie wilde dat nou vooral veranderen? 
De rijksoverheid, die vond dat er meer transparantie moest komen. Men vond 
dat het bestuur veel meer op een afstand moest staan en dat het dagelijks 
werk in het museum gedaan moest worden. Daar moest dus meer personeel 
voor komen dan er op dat moment was. Intussen speelde ook een pensioen
kwestie: negentig procent van de mensen die professioneel in een Neder
lands museum werkten was ambtenaar en viel onder het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds en dat was een eis die je ook aan het Fries Museum zou moeten 
stellen. We hebben toen met de hele staf van het museum, vijf mensen of zo, 
in juni 1968 een brief aan het bestuur gestuurd om die kwestie te bevorderen. 

Intussen waren de interne verhoudingen, met name tussen de penning
meester en mij zodanig verslechterd, dat er op bepaalde punten niet meer 
kon worden gewerkt. In een bestuursvergadering buiten de stad, als ik het me 
goed herinner ten huize van Sybrand Fockema Andreae die toen rijksarchivaris 
was, op 15 november 1966, is een toekomstnota die ik voor het Fries Museum 
gemaakt had ter sprake gekomen, waarbij van de kant van Van Eysinga 
bijvoorbeeld alle lof kwam, maar die door anderen veel te idealistisch gevonden 
werd en waartegen Van Slooten zich keerde met de woorden 'het lijkt wel een 
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rijksmuseum'. Voorzitter Schootstra heeft me na afloop verslag gedaan - ik heb 
daar notities van gemaakt - van wat er onder andere door Van Slooten op de 
terugreis in de auto zoal gezegd is, dat hij het allemaal grote onzin vond en dat 
hij, zolang hij in het bestuur zat, tegen het verbouwingsplan zou blijven vechten. 

Dit was dus een dieptepunt, waaruit duidelijk de tegenstelling bleek tussen 
de penningmeester, die de koorden van de beurs had, en de directeur over de 
toekomstige aanpak van het museum en over het verleggen van de grenzen 
en het verder uitbouwen. 

Heb je er toen wel eens over gedacht om weg te gaan? 
Ik heb belangstelling getoond voor de vacature in de Lakenhal, maar dat heb 
ik wel afhankelijk gesteld van het realiseren van de plannen zoals ik me die voor
stelde bij het Fries Museum; dat was in 1967,1968 of daaromtrent. Inderdaad ik 
heb wel eens overwogen om ermee op te houden. 

Dat conflict met het Genootschapsbestuur, of althans met een aantal leden daar
van, werkte dat ook persoonlijk sterk door of werd dat gescheiden gehouden? 
Ik had eigenlijk wel een zeker begrip voor Van Slooten maar ik vond zelf dat ik 
altijd het belang van het museum voor ogen moest houden en dat ik dat ook 
diende, daarvoor was ik aangesteld. Ik heb niet het gevoel dat ik het van mijn 
kant in het persoonlijke getrokken heb, maar ik zou dat niet willen beweren 
van de andere kant. Maar, zoals Van Eysinga zei: 'de directeur reageert secundair 
en de penningmeester pro-primair'. 

Zou je hem. een typische regent willen noemen? 
Ja, hij glorieerde in deze bezigheden. Hij zat in allerlei besturen en dat was 
hem op het lijf geschreven; alleen je moet de verhoudingen in het oog houden. 

Had dit hele bestuursconflict nou te maken met wat je zou kunnen noemen, de 
democratisering van het Fries Museum, verbreding van het publieksbereik... 
Het had met alle aspecten van modern museumbeheer te maken en ook 
inderdaad met het openleggen van het museum. Dat was een heel belangrijk 
facet, ja, en daarom heeft in 1969-1970 ook die verbouwing plaatsgehad, die 
resulteerde in de nieuwe ingang aan de Turfmarkt en een grotere openheid 
van het museum. 

En speelde er ook een rol in dat een deel van het bestuur eigenlijk ook niets zag 
in een grotere zeggenschap van de overheid, of van de overheden? 
Ja, er was een algemene tendens van: we moeten zoveel mogelijk onze macht 
behouden. Maar dat was niet uitvoerbaar in het kader van het subsidiebeleid 
en ook niet in het kader van een modern beheer, waar je een directeur aanstelt 
met een raad van commissarissen die er is om het algehele toezicht te houden. 
Maar die er niet is om daadwerkelijk in te grijpen in de dagelijkse gang van 
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zaken in het museum, zoals dat vroeger ging, toen bestuursleden conservator 
van bepaalde afdelingen waren. 

Het resultaat was dat in een bestuursvergadering toen besloten is om een 
commissie van goede diensten in te stellen. Schootstra stelde voor om de 
twee pastores uit het bestuur, ds. Van Eysinga en ds. Kalma, in die commissie 
te benoemen. Toen heb ik gezegd, mogen we daar dan de enige burgemeester 
uit het bestuur aan toevoegen? Dat was S. van Tuinen uit Dokkum. Men ging 
akkoord en Van Tuinen heeft daar een cruciale rol in gespeeld. Er is op 2 januari 
1969 een rapport uitgekomen, daarin zijn bepaalde aanbevelingen gedaan, 
die vervolgens in handen gesteld zijn van een meer technische commissie, 
bestaande uit een rechter, een advocaat en een notaris. Die hebben toen het 
voorstel gedaan om van het museum een aparte stichting te maken, los van 
het Genootschap, met zeven bestuursleden, waarvan vier benoemd werden 
op voordracht van het Fries Genootschap. 

Zat daar ook een vertegenwoordiger van de provincie bij? 
Daar is over nagedacht, maar daar is uiteindelijk van afgezien. Dat wilde de 
provincie op dat moment ook niet. Het advies van die commissie van drie is 
aangenomen in de ledenvergadering van 17 april 1969. Ook is een besluit 
genomen om de bestuursleden na een periode van vijfjaar te laten aftreden. 
Want de bestaande praktijk was dat mensen wel vijftig jaar in het bestuur 
konden zitten, zoals in het geval van Boeles5, met de voor en tegens daarvan. 
Per 1 januari 1970 werd toen de stichting Het Fries Museum opgericht en 
gedeputeerde Van der Mark heeft toen in de Provinciale Staten voorgesteld 
om het personeel in provinciale dienst te nemen, op grond van het feit dat zij 
beheerders zijn van belangrijke provinciale eigendommen. Dat is om die 
reden ook geaccepteerd door de pensioenraad en wij zijn dus van de ene dag 
op de andere ambtenaar geworden, met alle gevolgen van dien. Ik heb zelf 
toen nog in januari 1970 een rapport gemaakt waarin ik mijn visie gaf op de 
toekomst van het Fries Museum, ik zal niet in detail gaan nu, maar daarin heb 
ik ook een overzicht van de provinciale eigendommen gegeven, van het anti
quarisch kabinet tot aan de collectie Van Eysinga uit 1966. 

Functioneerde dat beter, die nieuwe... 
Het functioneerde veel beter. Het nieuwe bestuur van zeven mensen vergaderde 
iedere maand en het was allemaal veel efficiënter geworden. Je zat op één lijn. 
Schootstra was de eerste voorzitter en die heeft voor een heel soepele 
overgang gezorgd en ik heb er bewondering voor hoe hij met zijn mede-

5. Mr. Pieter Catharinus Johannes Albertus Boeles (1873-1961), rechter en bestuurslid 
Fries Genootschap 1898-1950; algemeen conservator Fries Museum 1898-1916 en 
conservator archeologie 1916-1950. 
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bestuursleden van het Genootschap, zonder iemand voor het hoofd te stoten, 
langzaam naar deze oplossing toegewerkt heeft. Het heeft dus zeven jaar 
geduurd, van 1963 tot 1970 tot ik met die stichting verder kon, ik heb dat later 
wel eens de zeven magere jaren genoemd. En inderdaad volgden daar zeven 
vette jaren op, het waren in het algemeen voor het museumbeleid hele profij
telijke jaren. Toevallig viel dat ook voor een groot deel samen met die zes jaar 
dat ik voorzitter van de Nederlandse Museumvereniging geweest ben. Enfin, 
ik had geen sores meer aan mijn hoofd zoals daarvoor, dus ik kon mezelf heel 
goed ontplooien. Ten groten nutte van het Fries Museum heb ik toen die 
tweede verbouwing gehad, met geld uit een pot voor aanvullende werken 
werd tussen 1974 en 1978 die nieuwe museumvleugel aan de Turfmarkt gere
aliseerd. Het liep allemaal goed, waarbij ik dus ook te maken had met gede
puteerde Van der Mark. Ik heb me pas onlangs gerealiseerd dat Van der Mark 
in 1962 gedeputeerde was geworden en dat hij er eigenlijk nog maar net 
zat op het moment dat ik daar kwam. Maar iemand die er al zit heeft voor 
de nieuwkomer altijd een soort eeuwigheidswaarde. Ja, hij was geïnteresseerd 
in het museum en we hebben heel openlijk en vaak overleg gepleegd. Hij 
heeft zich er heel sterk voor gemaakt en ook het aannemen van het personeel 
in provinciale dienst heeft hij met persoonlijke inzet erdoor gekregen. 

Bemoeide het stichtingsbestuur zich inhoudelijk sterk? 
Nee, ze lieten zich door mij voorlichten. Ja, ik weet van de latere voorzitter Vlas, 
die deed een keer de uitspraak: wij kunnen het ons niet veroorloven om een 
bestuurslid in ons midden te hebben dat niet met de directeur overweg kan. 
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Speelde daar nog een rol bij dat bij het Genootschap nog een sfeer heerste van 
nou ja een museumdirecteur, dat is eigenlijk een erebaan? 
Min of meer wel, ik heb ook nog wel mensen ontmoet van buiten de museum
sfeer en van de oude stempel, die spraken in termen van 'toen het museum 
nog van ons was'. En dat is in Friesland natuurlijk heel lang zo geweest. Ze 
hebben pas in 1923 echt een directeur benoemd. 

Dan zou je toch zeggen dat er al voldoende ervaring was met bezoldigde, 
professionele directeuren. 
Ik denk dat Wassenbergh, die zeker wat de archeologische afdeling betreft 
niks te vertellen had, want dat deed Boeles allemaal, dat Wassenbergh toch 
wel sterk onder de druk van het Genootschapsbestuur zat. Hij had daar ook 
wel het profijt van, van alle medewerking van Ottema bijvoorbeeld. Maar het 
was voor hem toch een soort gegeven situatie waarbuitenom hij moest roeien 
met de riemen die hij had. En die waren niet altijd even lang: hij heeft moeilijke 
jaren doorgemaakt, de jaren dertig en de oorlogsjaren. Deze Friese situatie 
vormde een zo groot contrast met zoals het er elders in de museumwereld - in 
Groningen bijvoorbeeld - toeging, dat het voor mij, toen ik eenmaal met de 
museumwereld kennismaakte, duidelijk was dat er iets anders moest gebeuren 
met dat bestuur. 

Zou je achterafzeggen dat het jouw initiatief geweest is om dat zo te veranderen? 
Ja, ik had natuurlijk net zo goed aan de leiband van het bestuur kunnen blijven 
lopen. 

Maar is het echt wel helemaal van jou uitgegaan? Die commissie heeft daar 
toch ook een belangrijke rol in gespeeld? 
Die commissie heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Maar toen ik in 1963 
kwam, was er de nationale herdenking, waarbij een boek uitkwam met een 
stuk over het Mauritshuis van A.B. de Vries. Daarin werd de directeur van het 
Mauritshuis in 1813 opgevoerd: 'de directeur is erachter gekomen dat er een 
aankoopbudget bestaat bij het ministerie, alleen de hoogte ervan kent hij nog 
niet'. Ik voelde dat de situatie bij ons nog steeds min of meer zo was, en zo was 
het ook: ik kon nooit iets plannen of zo, voor iedere aankoop, voor ieder wisse
wasje moest ik aan de penningmeester vragen, kan dit of kan dat? 

Was er een begroting eigenlijk? 
Er was een begroting, maar dat zei niet alles. In april 1963, dus tussen het 
moment dat ik benoemd was en het moment dat ik in functie trad, ben ik als 
belangstellende naar de ledenvergaderingvan het Fries Genootschap gegaan, 
daar had ik dus eigenlijk niets te maken, want ik was geen lid. Aan het eind 
van de vergadering heb ik in de rondvraag gevraagd of ik ook lid van het 
Genootschap mocht worden. Waarop de penningmeester zei, dat ze daar dan 
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nog maar eens over moesten nadenken. En dat was omdat een lid van het 
Genootschap het recht heeft tot inzage van de rekening en de begroting en hij 
wist niet, of hij het wel goed vond dat ik daar direct mee zou worden gecon
fronteerd. 

Was dat ironisch of... 
Het was niet ironisch; gezien wat daar later gebeurd is, weet ik zeker dat dit 
niet ironisch was. 

Toen kon je geen lid worden zodra je dat wilde? 
Nee, nee, je moest op een voordracht staan. 

Het provinciaal bestuur 

Henri Peter Linthorst Homan werd als Commissaris der Koningin in 1970 
opgevolgd door Hedzer Rijpstra, die op zijn beurt in 1982 plaats maakte voor 
Hans Wiegel. Cultuur-gedeputeerde Piter van der Mark werd in 1975 vervangen 
door Jaap Mulder, die in 1986 ad interim werd opgevolgd door Douwe van der Til. 
Ik zei al dat Van der Mark zich zeer had ingespannen voor het Fries Museum 
en dat ik daar met grote dankbaarheid naar terugkijk. Linthorst Homan stond 
ook heel welwillend tee enover het museum, maar in het algemeen was het 
niet zo dat de provincie, zeg maar de eerste stap zette om iets te veranderen. 
In het subsidiëntenoverleg met de rijksoverheid, met Lunsingh Scheurleer als 
inspecteur van de Musea en als man die met de subsidies van de niet-rijks-
musea te maken had, zou een actievere opstelling wenselijk geweest zijn. 

Hoe lag de subsidieverhouding kwantitatief? 
Het was een koppelsubsidie, er was jaarlijks subsidiëntenoverleg. 

En dan gaf iedereen evenveel? 
Ja, en uiteindelijk kreeg het Fries Museum het hoogste subsidiebedrag, relatief 
en absoluut van alle niet-rijksmusea. Wij hadden de hoogste verdeelsleutel, 
wij waren het enige museum, geloof ik - zo is het altijd op mij overgekomen -, 
dat 50% van het rijk en 50% van de provincie kreeg. Er veranderde wel veel 
toen Linthorst Homan wegging. Toen kwam Rijpstra, en Rijpstra was een 
uitstekend bestuurder en hij was ook geïnteresseerd in het museum, in die 
zin dat hij het belang van het museum voor de provincie Friesland zag en 
bereid was voor dat belang te strijden en mij daar ook altijd in geholpen heeft. 
Dat is voor mij een heel belangrijk punt geweest, omdat in 1975 Van der Mark 
afscheid nam - hij was toen ziek, hij is twee jaar later overleden - en opgevolgd 
werd door gedeputeerde Jaap Mulder. Ik ben toen naar Rijpstra gegaan en heb 
gevraagd wat ik van deze gedeputeerde verwachten kon. Nou, zei Rijpstra, je 
kunt hem voor alles interesseren als je het maar goed brengt. En meer zei hij 
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niet. Ik heb toen een kennismakingsgesprek gehad met Mulder. Ik was nog 
maar net binnen of hij zei, nou van mij heb je niet veel te verwachten want we 
hebben nu genoeg voor de oude kunst gedaan, we gaan ons nu op andere 
dingen richten. Terwijl ik zo onnozel was om te denken dat hij, zoals Van der 
Mark, vragen zou stellen over de belangen die hij zou moeten verdedigen, 
kreeg ik iemand tegenover me die al een standpunt ingenomen had. En dat is 
eigenlijk zo gebleven. Hij was dus iemand waar ik nooit mee op één lijn heb 
gezeten. Ik heb nooit ruzie met hem gehad, het was ook niet een man om 
ruzie mee te maken, maar we hadden gewoon volstrekt gescheiden gezichts
punten; er is mij wel kwalijk genomen dat ik à tort et à travers bepaalde 
dingen verdedigde, vanuit het standpunt dat het enige waar ik voor stond de 
belangen waren van het Fries Museum. In diezelfde tijd heeft Rijpstra, die dit 
wel zag aankomen, tegen mij gezegd dat ik moest weten dat hij altijd vijf 
minuten tijd voor mij zou hebben: 'als u mij belt en ik ben er, dan sta ik tot uw 
beschikking'; en daar heb ik ook gebruik van gemaakt. Het was in die tijd in 
ieder geval al zo gegroeid dat een commissaris zich niet bemoeide met de 
inhoud van de portefeuilles van de gedeputeerden, maar Rijpstra heeft 
op bepaalde momenten duidelijk ingegrepen en zich als overkoepelende 
persoon voor de belangen van het museum ingezet. 

Wat kan op de achtergrond hebben meegespeeld toen Mulder zei dat ze genoeg 
geld voor de oude kunst hadden uitgegeven; vond die gedeputeerde dat het 
Fries Museum een andere koers moest varen? 
Ik heb altijd het gevoel gehouden dat hij eigenlijk niet in het museum geïnte
resseerd was, dat hij een Friese televisie van de grond wilde tillen, dat hij zich 
met popcultuur bezighield en ja verder weet ik het niet, maar het was een 
persoonlijke opstelling en ik heb nooit de indruk gekregen dat hij het gevoel 
had dat hij zich ambtshalve meer dan minimaal met het museum moest 
bemoeien. 

De jaren tachtig waren dus de bezuinigingsjaren; toen werden alle kranen 
dichtgedraaid. Dat was een heel moeilijke periode en ik had toen het gevoel 
dat als er subsidiëntenoverleg was, dat dan de subsidiënten naast elkaar aan 
tafel, tegenover mij zaten, eerder dan dat de gedeputeerde naast mij ging 
zitten om de provinciale belangen tegenover het rijk te verdedigen. En zo is 
het ook op anderen overgekomen. Op het moment dat Mulder burgemeester 
van Tytsjerksteradiel werd en aftrad als gedeputeerde, werd er eerst een 
interim-gedeputeerde benoemd voor die portefeuille, dat was Van der Til, en 
een van zijn eerste daden was, mij voor een gesprek uit te nodigen waarin hij 
zei, mij namens het college zijn excuses te willen maken voor alles wat ik de 
afgelopen jaren ondervonden had. 

Dat was een krachtige uitspraak als hij dat zo gezegd heeft. 
Ia, dat is ook zo. 
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Hoe was eigenlijk de relatie tot de rijksoverheid met Lunsingh Scheurleer en 
Duparc? 
Die was uiterst plezierig, want zij hebben altijd, zeker in die beginperiode, 
alles gedaan om te bevorderen dat het Fries Museum op niveau zou komen. 
Van hen heb ik erg veel wind mee gekregen en morele steun. Ik ben een aantal 
jaren, bij alle andere functies die ik had, ook lid van de Rijkscommissie voor 
de Musea geweest en ook daardoor had ik heel veel contacten in Den Haag en 
dat leverde ook zijn nut weer op. 

Vertroebelde die relatie wat, toen bij het rijk ging spelen dat de koppelsubsidies 
moesten worden afgeschaft, want dat begint dan toch in de jaren '70 steeds meer... 
Vooral in de jaren tachtig; 1982 was een dieptepunt. Toen werd het met het 
ministerie van WVC wat moeizamer. Met de ambtenaren zelf, met Jan Karsten 
bijvoorbeeld, heb ik nooit problemen gehad, maar ja zij konden ook niet 
anders. 

Het rijk wilde eigenlijk van die koppelsubsidies af. 
Dat is pas gelukt in 1987 of zo. Nee, ik heb verder met Hotke, met Yperlaan, met 
alle mensen van het ministerie heb ik toch altijd goeie contacten gehouden. Los 
ervan of het financieel nog wel haalbaar was om de zaken op niveau te houden. 

Had het Fries Museum eigenlijk een rijksmuseum moeten worden in jouw visie? 
Nee, ik denk dat de oplossing die nu gekozen is, om het eigenlijk grotendeels 
voor rekening van de provincie te brengen, dat dat een goeie is. Dat is ook 
door uitruil van subsidies tot stand gekomen. 

Wanneer is dat dan? 
Dat is in 1988. In 1988 is de 'Skets fan in nij provinsjaal museumbelied' uitge
komen, de eerste beleidsnota die er op museumgebied in Friesland tot stand 
kwam. Toen is er ook een definitief einde gekomen aan de koppelsubsidies en 
heeft het rijk taken op zich genomen die vóór die tijd tot het provinciaal 
domein behoorden. Het provinciaal bestuur heeft besloten om meer dan de 
optelsom van de twee oorspronkelijke subsidies voor het museum en zijn 
exploitatie uit te trekken. Bovendien hebben ze het besluit genomen om de 
kanselarij te kopen van de rijksoverheid en tot museum te bestemmen. Toen 
die drie dingen dus voor mekaar waren, ben ik in maart 1989 weggegaan. 
Toen was er dus een gespreid bed. 

Maar was er toen niet het probleem dat de provincie weer allerlei reorganisaties 
wilde in het museum? 
Nou, daar speelt iets anders. Ik zei al dat 1982 een dieptepunt was. In het 
provinciaal personeelsblad De Tweebakstrommel is toen een stuk uitgekomen 
met een foto waarop je de conservator Juub Bosmans ziet in een lege ten-
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toonstellingszaal, omdat we nog maar 5.000 gulden na aftrek van alle vaste 
kosten hadden om tentoonstellingen te houden, en 0 cent voor aankopen. Dat 
werd toen daar aan de kaak gesteld, dat ziekte zo'n beetje door in de jaren 
daarna, 1983, 1984. Het bestuur van het museum was eigenlijk helemaal 
moedeloos geworden; er waren bestuursleden die zeiden: wat doen wij hier 
nog, waar zitten wij voor? Toen heb ik gezegd wat ik van Rijpstra geleerd had: 
als je op een gegeven moment ergens niet meer uitkomt dan is het het beste 
om een commissie in te stellen. Daar zouden we een aantal deskundigen uit 
het hele land, een vertegenwoordiger van de archeologie, iemand van de 
Nederlandse museumvereniging, iemand uit de actieve museumwereld, 
mensen uit het onderwijs, iemand van de Fryske Akademy, bij mekaar 
moeten zetten. En we zouden een rapport moeten opstellen over wat er nou 
precies met het museum moest gebeuren, wilde het in de toekomst een echt 
Fries Museum zijn. Dat heeft het bestuur op mijn voorstel besloten te doen. Ik 
heb toen Bernhard van Haersma Buma, de burgemeester van Sneek, 
gevraagd om daar voorzitter van te worden. Dat wilde hij doen als het aantal 
vergaderingen beperkt bleef en het werk door mij gedaan werd. We hebben 
geloof ik in drie maanden tijd het rapport uitgebracht. Dat is mede een aanzet 
geweest voor die 'Skets fan in nij provinsjaal museumbelied'. We hebben het 
overhandigd aan de gedeputeerde Mulder, die daar eigenlijk een beetje 
verrast mee was, maar die er de consequentie aan verbond dat er een organi
satie-onderzoek in het museum zou plaatsvinden. En dat is toen ook 
gebeurd. Dat heeft nog al wat stof doen opwaaien en ik denk dat het meer 
onrust gebracht heeft dan nodig geweest is. Daar zijn tegenstellingen ontstaan, 
eigenlijk bij allemaal een soort overspannen toestand, ook bij mijzelf, waar 
het heel moeilijk was om mee om te gaan. 

Was dat in de beginfase van die managementgolfdie alle musea... 
Dat was het begin van die managementgolf. Maar ik had toen nog een aantal 
maanden te gaan, nog ongeveer een jaar. Toen is in overleg met het bestuur 
besloten om, juist om de ontstane onderlinge problemen te lijf te gaan, 
iemand van buitenaf ter versterking aan te trekken. Dat is Sipke Castelein 
geworden. Die is 1 april 1988 in dienst gekomen. 

Wat was zijn functie ten opzichte van jou? 
Hij zou naast mij, vooral op het gebied van personeelsproblematiek functione
ren en hij noemde zich interim-directeur. Maar het waren dus eigenlijk twee 
directeuren, twee kasteleins op één schip. Dat heeft een tijdje gefunctioneerd. 
In december heb ik de samenwerking en het vertrouwen opgezegd; méér dan 
deze aanduiding kan beter niet worden gepubliceerd. Ik heb toen gezegd dat 
de enige oplossing was, dat ik in die paar maanden dat ik er nog zou zitten de 
tentoonstelling 'Meesterlijk vee' zou afronden. Als dat klaar was, zou ik er een 
streep onder zetten. 
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De museumwereld 

Kees Boschma betrad de museumwereld op een moment dat deze nog klein 
en overzichtelijk was. Hij maakte mee hoe deze vervolgens een proces van 
professionalisering onderging en ook van vermaatschappelijking, toen het 
ministerie van CRM van de musea ging eisen dat zij zich meer publiekgericht 
en educatief moesten opstellen. 

De museumwereld was helemaal nieuw voor jou. Je hebt je ingewerkt in het 
Fries Museum, daar hebben we het over gehad, maar hoe waren de eerste 
contacten met de collega's museumdirecteuren? 
Op 21 juni 1963 was het afscheid van Wassenbergh. De avond van zijn 
afscheid zaten we met een clubje vrienden van hem in de kamer en op een 
gegeven moment tastte hij in zijn zak en gaf hij mij de grote sleutel van 
Koningstraat 1 en zei: hier, red je daar maar mee. Hij vond ook echt: ik draag 
het over en wil verder geen invloed uitoefenen. 

Een van de brieven die op zijn bureau lagen was een verzoek van het 
Comité Nationale Herdenking 1813-1963, om in de provincies tentoonstellingen 
te organiseren over 150 jaar koninkrijk. Ik was wel nieuw, maar ik dacht ik wil 
daar toch iets aan doen. Toen heb ik om te beginnen een schema gemaakt van 
tien onderwerpen die in een historisch overzicht van belang konden zijn, en 
deskundigen op al die terreinen er bij gezocht om mij voor te lichten. Daarna 
ben ik - ik woonde nog in Den Haag - naar Wijsenbeek gegaan (de directeur 
van het Haags Gemeentemuseum), hem gezegd dat wij collega's waren en 

De Hindeloper kamer van het museum (Fries Museum) 
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hem gevraagd of ik eens mocht komen praten. Ik ben buitengewoon hartelijk 
ontvangen. 

Waarom was je speciaal naar Wijsenbeek gegaan? 
Monumentenzorg zat aan het Stadhoudersplantsoen, ik kon naar de overkant 
van de straat lopen en ik was in het Gemeentemuseum. Ik had natuurlijk 
andere keuzes kunnen maken, maar ik dacht, dat is iemand in de buurt, het is 
een groot museum en daar is een grote ervaring. Maar daarna heb ik ook met 
anderen gesproken, onder anderen met E. Pelinck (directeur van het Koninklijk 
Huisarchief en oud-directeur van de Lakenhal). Die was voorzitter van de histo
rische sectie van de Museumdag, zoals de Nederlandse Museumvereniging 
toen nog heette. Ik heb enige indruk op Pelinck gemaakt; hij gaf in een jaar
overzicht van de verschillende herdenkingstentoonstellingen een heel goede 
beoordeling van wat er in Friesland gedaan was. 

Ik had op die tentoonstelling inderdaad ook wel een paar verrassingen 
zoals alle bladen betreffende Friesland van de kaart van Huguenin uit 1812 uit 
het Algemeen Rijksarchief, de eerste topografische kaart, waarvan alleen 
maar een handgetekend exemplaar bestaat. De Friese bladen waren op een 
groot hellend vlak geëxposeerd, zodat je goed kon zien wat er nog niet ontgonnen 
was, dat de bossen in Beetsterzwaag nog aangeplant moesten worden enz. 

Ja, ik heb daarmee toch een stap gezet en met heel veel collega's, mensen 
die bruiklenen moesten geven, in korte tijd kennis gemaakt. Daarbij heb ik 
ook hun invloed ondergaan en heb ik hun adviezen mogen gebruiken. 

Er waren zoveel mensen bij betrokken dat er bij de opening ontzettend 
veel ambtshalve aanwezig waren. Maar ik had van Wassenbergh niet zoiets als 
een lijst van uitnodigingen geërfd. Ik hoorde zo rond gonzen onder notabelen 
in de stad: ja, er schijnt een tentoonstelling in het Fries Museum te zijn maar 
wij weten daar niks van. Ik dacht: nou dat is niet best. Hoe gaan we dit aan
pakken? Toen heb ik een avond georganiseerd en allerlei mensen die in die 
bovenlaag van de Leeuwarder society een rol speelden uitgenodigd voor een 
avondopenstelling, wat toen nog iets heel bijzonders was in het Fries Museum. 
Daar heb ik een glas wijn geschonken. Boven de uitnodiging had ik gezet: 
'Clio en Bacchus' en toen is iedereen gekomen. Van dat moment afwas er een 
hechte basis voor het versturen van uitnodigingen voor de volgende tentoon
stellingen en is er nooit meer een wanklank geweest. 

Wat je nu vertelt klinkt heel duidelijk als de museumwereld vóór de grote 
veranderingen die begonnen in de tweede helft van de jaren zestig, toen het 
museum als instelling voor de intellectuele elite onder druk kwam te staan. 
Waar stond jij nu in deze enorm veranderende museumwereld? 
Als je het Fries Museum wilde zien, dan moest je aanbellen en dat was één 
van de dingen die mij direct al stoorde. Je moest dan even wachten, de deur 
ging op een kier en de conciërge vroeg: 'wat blief?' en dan: 'O, wilt u het museum 
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bezoeken?' Dan ging de deur verder open, dus dat was nog zeer ouderwets. Er 
zijn toen allerlei ideeën geopperd om dat te veranderen, wat uiteindelijk met 
de verbouwing van 1969-1970 is gerealiseerd, toen de entree aan de kant van 
de Turfmarkt gekomen is. Dat was één aspect, de lijfelijke toegankelijkheid 
van het museum. 

Waar ik direct voor gepleit heb, is het opzetten van een educatieve dienst. 
Daarvoor is Hugo Kingmans aangenomen, eigenlijk op advies van gedepu
teerde Van der Mark, en die heeft dat jarenlang voortreffelijk gedaan. Hij is 
ook met zijn tijd meegegaan en zat in de educatieve sectie van de Museum
vereniging, die met de jaren een steeds grotere rol is gaan spelen. 

In de Nederlandse Museumvereniging - waar jij inmiddels voorzitter van was -
ontstond in 1976 een conflict met de educatieve sectie over het publiekgerichte 
beleid van het ministerie. Het bestuur en de meerderheid van de leden konden 
zich daar absoluut niet in vinden, de educatieve nieuwlichters juist wel. Hoe 
komt het dat jij in dit conflict tegenover de educatieve sectie stond, terwijl jij in 
het eigen museum al zo snel een educatieve dienst wilde hebben? 
Ik denk dat je je daar niet op moet verkijken. Het is niet voor niets dat de eerste 
die ik aangetrokken heb, iemand was voor de educatieve dienst. Zelf ben ik 
primair geïnteresseerd in het wetenschappelijk belang van het museum. 
Uiteraard is het publieke belang van minstens even grote betekenis, maar het 
ligt mij wat minder om dat aan iedereen uit te dragen. Ik heb wel degelijk het 
belang van die educatieve dienst gezien. 

Dat conflict ontstond bij het uitkomen in 1976 van de Museumnota van 
minister van Doorn, 'Naar een nieuw museumbeleid', waarin naar mijn 
gevoel meer gewicht gehecht werd aan de educatieve en publieke promotio
nele aspecten van het museum, terwijl op dat moment de conservatorische 
kant nog zulke grote achterstanden vertoonde. Die kende ik ook van heel 
nabij in het Fries Museum. Daar moest echt nog heel veel geld in gestoken 
worden, überhaupt in het behoud van wat uit het verleden bewaard geble
ven was. Ik was bang dat de weegschaal zou doorslaan naar een kant die wel 
degelijk belangrijk is, maar die niet kan bestaan zonder een goed behoud 
van wat je in je museum verzameld hebt. Wat dat betreft heeft de geschiede
nis ons gelijk gegeven; er is op een gegeven moment inderdaad een delta
plan gekomen voor het behoud van het cultuurbezit. Daar was toen nog 
geen sprake van. 

Maar die maatschappelijke functie van het museum, die bij Van Doorn en het 
kabinet-Den Uyl een rol speelde, de spreiding van kennis, dat vond jij meer een 
afgeleide functie? 
Van mij mag het ernaast staan, maar moet het niet de overhand hebben. 
Die voorwerpen zijn er wel om ze te gebruiken, maar je moet ze ook kunnen 
behouden, bewaren onder goede condities. En er was maar één pot met geld 
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voor de musea, er kon of het één of het ander. Die nota was er wel, maar er 
werd niet meer geld voor de musea uitgetrokken, niet voor de collecties. 

Heeft dat nog geleid tot discussies binnen het Fries Museum, metHugo Kingmans? 
Nee, want op dat niveau, wat naar mijn gevoel ook een aanvaardbaar niveau 
was in de jaren zeventig, had Kingmans alle ruimte. 

Op dat moment was jij dus duidelijk opgenomen in de kring van museum
directeuren en voorzitter van de Museumvereniging geworden. Hoe verliepen 
die contacten? 
Zoals ik al zei, was ik door die start met de tentoonstelling 1813-1963 al gauw 
met allerlei mensen in contact gekomen; ik was uiteraard ook lid geworden 
van de Museumdag. Ik had in het algemeen vrij veel contacten met de collega's 
gekregen over allerlei zaken; zo heb ik ook een informeel overleg opgezet van 
provinciale musea uit de regio, dus buiten Holland. Op een zeker moment 
werd ik na een vergadering van de Museumdag door professor Klasens, die 
voorzitter was, benaderd met de vraag of ik hem wilde opvolgen; dat was in 
1971. Ik zei dat ik dat niet wist, dat ik er over moest nadenken. Toen hij na een 
paar weken aandrong: 'neem nou maar een beslissing, doe het nou maar', 
toen heb ik het gedaan. Ik heb het zes jaar volgehouden. Die museumvereni
ging is sindsdien natuurlijk steeds verder geprofessionaliseerd. Wat het nu is, 
kan niet meer worden vergeleken met het goedwillend amateurisme dat wij 
bedreven zonder enige ondersteunende hulp of wat dan ook met een paar 
bestuursleden. 

Wie heeft jou het meest geïnspireerd? 
Van Schendel (dr. A.F.E. van Schendel, hoofddirecteur Rijksmuseum) is 
iemand die voor mij van grote betekenis geweest is, een man van rechtlijnig
heid, hij praatte zijn mond niet voorbij, hij was uiterst rechtschapen. Ik kreeg 
op een gegeven moment een brief van een conservatrice van een museum in 
Bordeaux, die een tentoonstelling wilde organiseren over de vrouw in de 
zeventiende-eeuwse kunst en het portret van Saskia van Rembrandt wilde 
lenen uit het Fries Museum. Die tentoonstelling zou in de zomermaanden 
gehouden worden. Ik had haar toen teruggeschreven, dat wij daar helaas niet 
aan mee konden werken omdat wij in de zomer zoveel bezoekers hebben. 
Mensen die weten dat het portret hier hangt en die dat dan niet te zien krijgen, 
dat wilde ik niet op mijn geweten hebben. 

Daarmee was voor mij eigenlijk de zaak afgedaan, maar toen werd ik 
opgebeld door Van Schendel, die zei: 'Ja ik bel U toch even want die collega 
van ons uit Bordeaux, die heeft zich tot mij gewend en wat mij betreft ben ik 
bereid om zolang dat portret in bruikleen in Bordeaux is een mooi schilderij 
uit het Rijksmuseum daarvoor in de plaats te stellen'. Ik zei: 'Meneer 
Van Schendel, ik doe dat toch niet, ik heb daar een argument voor en dat 
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handhaaf ik'. Later, toen we elkaar persoonlijk hadden leren kennen zei hij: 'Ik 
heb toen toch wel erg veel waardering voor je standpunt gehad'. 

Ik heb later heel veel met hem te maken gehad, ook in de ICOM (Inter
national Council of Museums). Tijdens een congres in Kopenhagen in 1974, 
toen hij al ouder was en problemen met zijn gezondheid kreeg, zorgde ik 
ervoor altijd 's morgens tegen de tijd dat ik hem buiten kon verwachten, voor 
de ingang van zijn hotel te zijn; hij zat natuurlijk in een duurder hotel dan ik. 
Dan liepen we samen naar dat congresgebouw, daar kon hij zich verder wel 
weer oriënteren. Daar is nooit een woord over gesproken, ik deed dat met een 
grote vanzelfsprekendheid en hij accepteerde dat als een daad van vriend
schap; het is ook inderdaad vriendschap geworden. Toen ik afscheid nam als 
directeur in 1989, kwam er ook een briefje van mevrouw Van Schendel met 
herinneringen aan een tijd, dat museumrelaties nog vriendschappen waren. 

Geschiedenis of kunst, Friesland of algemeen, oud of modern? 

Inhoudelijk kent het beleid van het Fries Museum drie belangrijke dilemma's. 
Het betreft ten eerste de kwestie of het in dit grote provinciale museum hoofd
zakelijk om kunst of om geschiedenis moet gaan. Ten tweede is er het probleem 
of het museum uitsluitend gewijd moet zijn aan de eigen Friese cultuur of dat 
het tot taak heeft de bevolking van Friesland vooral met de wereld daarbuiten 
te confronteren. Tenslotte doet zich de vraag voor, hoeveel aandacht besteed 
moet worden aan het hedendaagse: aan moderne kunst en aan het verzamelen 
van eigentijdse gebruiksvoorwerpen. 

In jouw boekje Het museum verlegt zijn grenzen & de grenzen van het museum 
(Leeuwarden 1989), merk je op datje altijd wat minder aandacht hebt kunnen 
geven aan stilistische ontwikkelingen, omdat je altijd geneigd bent geweest om 
een kunstvoorwerp in een historisch kader te plaatsen. Daarom moest je je 
wetenschappelijke activiteiten secundair stellen en meer in de breedte dan in 
de diepte gaan. Betekent dit dat voor jou het kunsthistorische perspectief in 
wezen belangrijker is, zich meer op de essentie richt dan het perspectief van het 
vak gesch ieden is ? 
In een museum dat zo universeel is als het Fries Museum heb je eigenlijk geen 
tijd om je in één ding te specialiseren, want je moetje met alles bemoeien; en zo 
heb ik me ook altijd ingesteld. Wat de kunstgeschiedenis ten opzichte van de 
geschiedenis betreft: toen ik geschiedenis studeerde, had ik het gevoel dat de 
historici in mijn omgeving absoluut niet visueel ingesteld waren. Het bijvak 
kunstgeschiedenis gaf mij het plezier om de dingen op een andere manier met 
elkaar in verband te brengen. Daarbij had ik dan ook wel weer de ervaring dat 
kunsthistorici te weinig historisch waren. Ik zoek dus die trait d'union. 

Daarbij kwam, dat ik geschiedenis gestudeerd had op zoek naar sociale 
rechtvaardigheid. Dat gaat eigenlijk terug op de zesde klas van het Lyceum, 
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waar Schulte Nordholt voor die kleine alfaklas van zeven leerlingen een soort 
privatissimum gaf over de sociale idealen in de negentiende eeuw. De politieke 
geschiedenis die in het boek stond, moesten we thuis maar leren, in de klas 
kregen wij les over Fourier en Proudhon en over andere sociale vernieuwers 
uit het midden van de negentiende eeuw. Dat collegedictaat, om het zo maar 
te noemen, heb ik nog. Het is een rijke ervaring geweest. 

Je merkt in dit boekje ook op dat het museum oneindig veel facetten heeft, 
maar dat de belangrijkste iets te maken hebben met eeuwige waarden, het 
onuitsprekelijke gevoel bij het zien van kunst. Is het historische dan niet toch 
een secundaire factor? 
Er is een esthetische kant, maar die eeuwige waarde zit ook in het historische. 
Een voorwerp stamt uit een bepaalde tijd en gaat dankzij het rentmeester
schap van de museumbeheerders met de tijd mee; het blijft in de nieuwe tijd 
steeds een functie vervullen, als iets wat men in retrospectief kan beleven. 

Wat vind jij van de scheiding van kunst en geschiedenis in de musea, zoals die 
sinds de eerste decennia van de twintigste eeuw gepropageerd is en waar de 
historicus Johan Huizinga in 1919 fel tegen heeft geprotesteerd? 
Voor het grootste deel van het Fries Museum was die scheiding in mijn visie 
niet van toepassing. Ik vond het Fries Museum een cultuurhistorisch museum 
waar bepaalde disciplines of bepaalde tijdperken uitgelicht moesten worden. 
Bij de archeologische afdeling is bijvoorbeeld duidelijk een stuk geschiedenis 
van Friesland verteld aan de hand van de vondsten die daar gedaan zijn. Fries 
aardewerk is meer toegespitst op het materiaal, het porselein meer op het feit 
dat het een geliefd verzamelobject van Friezen was. Vanuit deze gedachte is 
het porselein dan ook opgesteld, niet typologisch maar als een gevulde porse
leinkast. Niet dus zoals in het Princessehof, maar als een stuk cultuurgeschie
denis van Friesland. 

Wat moet het Fries Museum in jouw ogen vooral verzamelen? 
Het Fries Museum is er vanouds en ook in de toekomst voor de Friese cultuur
geschiedenis. En dat moet ook in de verzamelingen tot uitdrukking gebracht 
worden. Het is zo dat een groot deel van die collecties ook een wetenschappelijk 
belang dient; zoals papier in archieven terechtkomt, komen de materiële 
getuigenissen van het verleden in het museum terecht. Dat is dus de bewaar
functie, die het museum altijd uitgeoefend heeft maar waarvan ik nu het 
gevoel heb dat er, als ik krantenberichten moet geloven, vraagtekens bij worden 
gezet. Ik vind dat het zogenaamde 'ontzamelen' zeer voorzichtig moet gebeuren. 

Op het symposium 'Kunst of geschiedenis' van het Fries Genootschap (24 
oktober 2003) zei mevrouw Ellinoor Bergvelt (docent Algemene Cultuur
wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam) dat je je liever beheersen 
moet in het verwerven van aanwinsten dan dingen uit het verleden weg te 
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doen. En als je voorwerpen wegdoet, moet je ook zorgen dat bekend is waar 
ze blijven; wat nu eenmaal te boek staat, moet ook echt voor wetenschappe
lijk onderzoek beschikbaar zijn. Je moet een goede weg vinden om dat verza
melen te laten functioneren in permanente en wisselende exposities, waarbij 
ik de permanente expositie beslist niet overboord zou willen zetten. Er is een 
kern van wat er in het Fries Museum te zien is die, net als de Nachtwacht in 
het Rijksmuseum, altijd voor iedereen te zien moet blijven. En daarnaast kun 
je wisselen, natuurlijk. Tentoonstellingen hebben weer een andere attractie, 
omdat er dan juist iets bij elkaar is gebracht dat nooit meer in die context bij 
elkaar zal komen; en dat kan dan nieuw publiek aantrekken. Ik denk dat je dat 
tijdelijke karakter niet overtrekken moet. Er moet altijd van een hoge mate 
van permanente expositie sprake zijn. Francis Haskell heeft in zijn boek The 
Ephemeral Museum (New Haven 2000) het hand over hand toenemen van het 
tijdelijke nogal aan de kaak gesteld en terecht. 

Waarom moet een museum in Friesland specifiek de Friese cultuur laten zien? 
Is het niet de taak van een museum om de bevolking van een bepaald gebied in 
kennis te brengen met de kunst en cultuur in het algemeen, in meer universele 
zin? 
Ik denk dat je het ene moet doen en het andere niet laten. Het heeft allebei 
zijn zin, maar de oerbetekenis van het museum mag je nooit uit het oog verlie
zen; laten zien wat je nergens anders ziet, wat Friesland bezit aan eigen cultuur. 

Vind je dat dit Friese cultuurbezit een meerwaarde heeft boven bijvoorbeeld 
wat in het Groninger Museum wordt getoond, dat die andere lijn volgt en de 
bevolking door middel van tentoonstellingen kunst van elders laat zien? 
Over de Groningse geschiedenis en de Groningse archeologie vind je prak
tisch niets meer in het museum terug. Ik vind dat een verarming. Want er zijn 
mensen die juist naar de provincie komen om te zien wat daar leeft of geleefd 
heeft. Daar komt nog bij dat het Fries Museum in zijn huidige situatie een 
gegroeid museumcomplex is, dat ontstaan is in een schitterend patriciërs
huis, aangebouwd met vleugels die speciaal voor museumdoeleinden zijn 
gebouwd en uiteindelijk uitgebreid met de Kanselarij. Daar zit een hele geschie
denis aan vast, een streven van generaties lang om je provinciale cultuurhistori
sche bezit te koesteren; wat op zichzelf nu een stuk van de cultuurgeschiedenis 
van Friesland geworden is. 

Daarom ben ik uiterst huiverig voor de ideeën die er nu leven om op 
grond van een vrijgekomen legaat helemaal tabula rasa te maken en het 
museum op een heel andere plek neer te zetten. Wat doe je met elementen als 
de Hindeloper kamers, die een geweldige rol gespeeld hebben op de histori
sche tentoonstelling van Friesland in 1877. Die vervolgens de wereld inge
trokken zijn om zo te zeggen, naar de wereldtentoonstelling in Parijs. Die een 
fenomeen van nationale betekenis zijn geworden? Evenzo de Bisschop-
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collectie: Christoffel Bisschop maakte furore als schilder in Den Haag, had 
daar een antiekverzameling zoals veel van zijn mede-negentiende-eeuwers, 
en liet zijn spullen overbrengen naar Leeuwarden om in het Fries Museum te 
worden geplaatst. Dat is een context die je heel moeilijk zult kunnen afbreken 
en overbrengen in een moderne situatie. Ik heb meegemaakt dat er een 
televisieploeg kwam om een Haags schildersatelier uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw te filmen en het enige dat ze konden vinden was het atelier 
van Bisschop in Leeuwarden. 

Dat alles bij elkaar maakt dat je er heel voorzichtig mee om moet gaan, 
met het museum, dat zo gegroeid is, stap voor stap vooruit, zonder grote 
financiële schokken - financiële schokken kunnen vaak grote schade aanrich
ten - zodat dat bij wijze van spreken met de dag bijzonderder wordt. Niemand 
zal het Teyler's museum in Haarlem nu nog willen veranderen of zeggen dat 
het nu verouderd is. Het is geadeld door de generaties die daar overheen 
gegaan zijn. Hetzelfde kan met het Fries Museum gebeuren. Zoals het is -
grotendeels, want er is natuurlijk veel veranderd - is het een uniek provinciaal 
museum. 

In die geest was ook je acquisitiebeleid? 
Je moet voortdurend alert zijn om evidente lacunes in de verzameling op te 
vullen. Ik zou daar een apart verhaal over kunnen vertellen. We hebben voor 
de oudere collectie dingen binnen proberen te krijgen die bijna als onhaal
baar te kwalificeren waren en dan zou ik als voorbeeld willen noemen het 
grote groepsportret, waarschijnlijk van de familie Verspeeck, door Wybrand 
de Geest uit 1621. 

In 1876 is er een veiling in Parijs geweest van een aantal belangrijke stukken 
uit de collectie van het Schloss Pommensfelden bij Stuttgart en daar is toen 
door goedwillende burgers een gedeelte uit aangekocht om in de Staatsgalerie 
in Stuttgart onder te brengen. Daar hoorde ook het groepsportret van 
Wybrand de Geest bij. Dat was dus nog vóór de historische tentoonstelling 
van Friesland in 1877 en vóór het Fries Museum; er was nog geen museale 
verzameling in Leeuwarden. Achteraf moet je constateren dat dat één van de 
gemiste kansen uit het verleden is geweest en dat het Fries Museum het had 
moeten hebben. 

Ik heb het een jaar lang in bruikleen gehad in het Fries Museum. Vervolgens 
heb ik wat voelhorens uitgestoken in de richting van de directie van het 
museum in Stuttgart, om te zien of we het niet langer in beheer zouden kunnen 
krijgen. Ik heb daar een gesprek over gevoerd met de directeur, die zei dat ze 
er wel over wilden denken als ik daar een Rembrandt voor terug zou geven. 
Dat was natuurlijk geen goede benadering, maar het zette mij wel aan het 
denken. 

Toen ben ik gaan praten met Bob Haak van het Amsterdams Historisch 
Museum, met Robert de Haas van de Rijksdienst Beeldende Kunst en met 
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Groepsportret waarschijnlijk van de familie Verspeeck, geschilderd door Wyhrand de Geest in 1621 

(Fries Museum) 

Pieter van Thiel van de afdeling schilderkunst van het Rijksmuseum. Alle drie 
waren ze bereid om een stuk uit hun collectie in ruil aan Stuttgart in bruikleen 
te geven. Het Amsterdams Historisch Museum bood een schutterstuk aan, 
een typisch Hollands genre dat in geen enkel buitenlands museum voorkomt. 
Helaas is het in Stuttgart alsnog afgestuit op het sentiment dat het schilderij 
van Wybrand de Geest indertijd door Stuttgarter burgerzin aan de Staatsgalerie 
geschonken was. 

Zo kun je dus ook internationaal werken aan de versterking van je collectie 
en ook aan het versterken van het typisch Friese. Wassenbergh heeft gezegd, 
dat wat in het Fries Museum telt, het Friese is. Voor de grondslag en het 
bestaansrecht van het museum blijft dat zo. Dat geldt ook voor tentoon
stellingen: je mag over allerlei onderwerpen tentoonstellingen houden, dat is 
ook goed om nieuw publiek te trekken, maar de basis blijft de eigen collectie 
in de eigen provincie. 

Heb jij de indruk dat er voor zo'n op de Friese cultuur gericht Fries Museum 
veel belangstelling is in de provincie? Meer dan voor een museum dat een 
algemenere functie ten opzichte van kunst of geschiedenis zou vervullen'? 
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Ja, in wat met Friesland en met Frieslands verleden te maken heeft vinden 
mensen hun wortels terug, of ze vinden er historisch besef. Dat is toch al aardig 
afgekalfd in onze tijd, nu mensen vluchtig leven en niet het besef hebben dat 
ze ergens vandaan komen en ergens naar toe gaan. Toch is dat de wezenlijke 
taak van een cultuurhistorisch museum, te laten zien dat de dingen ook wel 
eens anders kunnen zijn dan ze nu in feite zijn. Het is een algemene klacht, 
ook al van Joost Halbertsma in 1853, dat de mensen bij de dag leven en geen 
historisch besef hebben. Het is een golfbeweging, het komt weer terug, maar 
juist archieven, bibliotheken en musea zijn er om dat bezit te behouden en zo 
goed mogelijk te laten functioneren in zijn historische context. En dat geldt 
ook nu. 

Vind je het belangrijk dat in het Fries museum ook mensen die zelf Fries zijn 
daarover mee kunnen denken? Dus dat er mensen uit de Friese gemeenschap 
zelf in het museum werkzaam zijn? 
Neen, dat hoeft natuurlijk niet; het zijn niet allemaal geheide Friezen die in 
het Fries Museum werken en dat is ook niet nodig. 

Wat jullie hebben verworven waren dikwijls historische objecten, van voorbije 
cultuur. Was je je bewust dat er ook in het heden voortdurend regionale cultuur 
aan het verdwijnen is en dat je moet zorgen daar iets van te bewaren? Hoe 
moeilijk het ook is om te voorspellen welke dingen over vijftig jaar van waarde 
zullen blijken te zijn? 
Ik denk wel dat we ons altijd bewust zijn geweest dat we bepaalde dingen 
moesten bewaren omdat zij in de toekomst een blik op onze tijd zouden 
geven. Ook uit de oorlogsjaren zijn er dingen bewaard, bijvoorbeeld zo'n 
bordje 'Verboden voor Joden', of Makkumer wandborden die gemaakt zijn 
voor Canadese regimenten. Dingen die eigenlijk al bij voorbaat als historisch 
bestempeld konden worden, die hebben we wel bewaard. Ik heb op een gege
ven moment ook gezegd dat het verantwoord is portretten van met name 
bekende Friezen in het museum op te nemen als wij die in handen zouden 
krijgen. Dat is onze archieffunctie. 

Ik heb een paar keer reizen naar de DDR gemaakt; daar ben ik wel in een 
historisch museum geweest waar men bij voorbaat wist wat later historisch 
belang zou krijgen vanuit het Marxistische gezichtspunt. Zo hebben wij 
natuurlijk niet gewerkt; het blijft natuurlijk moeilijk om alert te zijn op de dingen 
uitje eigen tijd die historische waarde zullen krijgen. Ik moet zeggen dat dit in 
mijn tijd nooit zwaar heeft gewogen. 

Het hedendaagse element is in het Fries Museum vooral vertegenwoordigd 
door de kunst? 
Ik ben persoonlijk nooit zo'n voorstander geweest van het aanleggen van grotere 
verzamelingen buiten het provinciale gebied, ook omdat er wat de historische 
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collectie betreft op Fries gebied al zoveel is, al zoveel te behartigen valt waar 
andere provincies bij in het niet vallen. Daar moet je ook voor het grootste 
deel je kracht uit putten. Maar we hebben wel regelmatig, al of niet in samen
hang met tentoonstellingen werk aangekocht van hedendaagse kunstenaars 
uit Friesland. 

Jouw filosofie bij het verzamelen van moderne kunst was, dat die hetzij door 
Friezen was vervaardigd dan wel een Friese thematiek bezat? 
Ja, het liefst moest er sprake zijn van zo'n relatie, los van het tentoonstellings-
beleid, dat veel ruimere grenzen trok. 

Is daar binnen de provincie een groot draagvlak voor? 
Er is een groeiend draagvlak voor en dat was al zo op het moment dat ik wegging. 
Er bestaat natuurlijk ook een lobby van kunstenaars, die graag willen dat het 
museum zich met die zaken bemoeit. Dat op zichzelf vind ik ook heel goed. 
Zo'n 'Bureau Leeuwarden', waar Van Krimpen mee begonnen is, een ruimte 
waar jonge kunstenaars de kans krijgen om iets te tonen, dat is natuurlijk uit
stekend. Maar met collectievorming moetje, denk ik, voorzichtiger omgaan. 

Bij welk onderdeel van de collectie lag jouw hart nu het meest? 
Bij het zilver en bij de schilderijen, dat waren natuurlijk toch wel de echte top
stukken. De Friese schilderkunst had een eigen gezicht, portretkunst van de 
zestiende eeuw af, Friese landschappen van de zeventiende-eeuwse schilder 
Jacobus Mancadan. Als gevolg van de aanwezigheid van een stadhouderlijk 
hof in Leeuwarden konden ook de zilversmeden zich ontplooien, kregen ze 
uit allerlei kringen opdrachten. Het zilver heeft ook een eigen gezicht, eigenlijk 
kun je zeggen dat Friesland als geheel qua zilverproductie te vergelijken is 
met een Hollandse stad waar zilversmeden zaten, zoals Amsterdam, Haarlem 
of Den Haag. 

Je noemt niet de stijlkamers. 
Die stijlkamers, dat heb ik al gezegd, zijn onaantastbaar. Maar dat is natuurlijk 
een heel statisch iets, dat vind ik niet erg, maar het zijn objecten op zich zelf 
die het koesteren waard zijn, die Hindeloper kamers en de Bisschopkamers. 

Waar ik ook een grote interesse in had en het belang van inzag, dat was de 
topografische atlas. Het unieke van de topografie van Friesland is, dat je het 
verleden van Friesland in prent kunt zien; praktisch alles daarvan is in de 
verzameling van het Fries Museum te vinden. Daar heb ik 1966 al een ten
toonstellinkje van gemaakt: 'Het Verheerlijkt Friesland'. Wij waren één van de 
eersten die met Waanders een deel maakten in de serie van 'Ach lieve tijd'. 

Jij hebt veel tentoonstellingen georganiseerd. Heb je daarbij ook bepaalde 
denkbeelden ontwikkeld over de effectiviteit van de presentatie? 
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In de Bisschopskamer vindt men de schildersezel en een deel van de aan het Friese 

Museum geschonken antiekverzameling van de negentiende-eeuwse schilder Christoffel 

Bisschop (Fries Museum) 

Wij hebben dat eigenlijk altijd met elkaar gedaan, van te voren plannen 
maken over hoe je een bepaald onderwerp op een suggestieve manier 
presenteert. Dat heb ik al in die eerste tentoonstelling gedaan, de tentoon
stelling 1813-1963. Die had ik in twee stukken verdeeld, het eerste was 
informatief, dat ging over die tien sectoren die ik bedacht had, bestuur, 
handel, verkeer enz., met als grote inleiding de manuscript-kaarten van 
Friesland uit 1812. Het tweede stuk, één verdieping hoger, toonde vier inte
rieurs uit honderd jaar, telkens een hoek van een kamer, uit de Empiretijd, 
uit 1830, 1860 en 1890, om een indruk te geven hoe het burgerlijk interieur 
zich ontwikkelde. 

Wat waren verder bijzondere tentoonstellingen? 
We hebben een tentoonstelling over de portretkunst in Friesland in de 17de 

eeuw gehad. Dat was ter gelegenheid van het boek van Wassenbergh, De portret
kunst in Friesland in de zeventiende eeuw (Lochem 1967), dat uitkwam voor 
zijn zeventigste verjaardag. 

Heel aardig was een reizende tentoonstelling door Duitsland. Toen in 1969 
de interne verbouwing met de nieuwe entree in gang gezet werd, dacht de 
toenmalige ambassaderaad voor culturele zaken in Bonn, Maarten Mourik, 
dat het museum dicht ging en kwam naar mij toe om te vragen of we niet een 
keuze uit de collectie langs Duitse musea konden laten reizen. Dat heb ik toen -
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met een geweldige service van de ambassade in Bonn - een aantal jaren 
gedaan, waardoor overal in Duitsland de aandacht op het Fries Museum 
gevestigd werd. 

Een andere, meer wetenschappelijke tentoonstelling ging over Antwerps 
plateel, dus over de vroege majolica. 

Wetenschappelijk, dan bedoel je kunsthistorisch? 
Kunsthistorisch, iets bij elkaar brengen waar de kenners op afkwamen om dat 
te vergelijken. Daarbij is toen een speciaal nummer van het mededelingenblad 
van de Vrienden van de Ceramiek uitgekomen. Met als Fries aanknopingspunt, 
de opgegraven tegels uit het klooster in Anjum. 

De laatste tentoonstelling, 'Meesterlijk vee', was ook een kunsthistorische 
tentoonstelling, in samenwerking met enkele andere musea. Deze was heel 
goed voorbereid. Als huzarenstuk was er 'De stier van Potter', die van het 
Mauritshuis was geleend. Dat had heel wat voeten in de aarde; het was ook 
een groot waagstuk, moet ik zeggen. Deze tentoonstelling trok meer dan 
30.000 bezoekers. 

Het recente verleden en de toekomst 

Tenslotte hebben wij Kees Boschma gevraagd naar zijn mening over recente 
ontwikkelingen in de museumwerelden over de toekomstvan het Fries Museum. 

Wat vind je van de huidige tendens bij museumdirecteuren om zich in plaats van 
als beheerders van het erfgoed eerder op te stellen als mensen die hun eigen visie 
willen ontwikkelen, min of meer los van wat er al in het museum aanwezig is? 
Daar kun je niet over generaliseren, maar er is een sterke tendens om het 
design te laten overheersen, de vormgeving. En inderdaad ook het idee datje 
in deze tijd iets tot stand moet brengen met zo'n museum, in plaats van eerst 
aan de collectie te vragen wat je ermee moet doen. Een museumdirecteur, 
zeker van een groot cultuurhistorisch museum, moet zich bewust zijn dat hij 
een rentmeester is, dat hij niet een monument voor zichzelf sticht, maar dat 
hij iets overgeleverd gekregen heeft dat hij weer gaaf moet overhandigen aan 
de volgende generatie. Dat rentmeesterschap, dat is eigenlijk het belangrijkste 
datje moet beseffen als museumdirecteur. 

Het verwijderen van objecten uit de collectie is daarmee in strijd? 
In feite wel, ja. Ik vind: een stuk dat in het museum is, moet teruggevonden 
kunnen worden. Toen ik op een gegeven moment een briefkaart kreeg van 
iemand, die dinsdag naar het museum zou komen om de wandelstok van 
Arjen Roelofs te zien, toen wist ik me daar in die tijd zonder computer even 
geen raad mee. Ik heb die mevrouw opgebeld en gevraagd, hoe zij er bij kwam 
dat wij die wandelstok zouden bezitten. Die had haar grootvader in 1884 
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De Workumer stijlkamer (Fries Museum) 

geschonken. Ik zei: 'Oh, mevrouw, U bent dinsdag van harte welkom'. Ik heb 
in het jaarverslag van 1884 het inventarisnummer opgezocht en ik heb de 
wandelstok tevoorschijn gehaald; ik wist dat hij er was: er ging nooit iets weg 
uit het museum. 

Hoe sta jij tegenover het terugsturen van een aantal interieurs uit het Fries 
Museum naar plaatselijke musea? 
Naar Ameland en Workum? Schandalig! De Amelander volkskunst, een hele 
aparte cultuur, is geëlimineerd uit het Fries Museum en overgebracht naar 
een oudheidkamer in Ameland. Laten we aannemen dat er daar goed op 
gepast wordt, maar voor mij is het een verarming. 

Wat vond jij van het oorspronkelijk concept van het tonen van volkscultuur 
door middel van een serie kamers? 
Daar was van alles aan te verbeteren, maar wat je van de Friese volkskunst 
te zien kreeg, dat was om zo te zeggen de toplaag. En in allerlei facetten. Nee, 
die Workumer kamer - het was het troetelkind van Ottema6, niet dat dat een 

6. Nanne Ottema (1874-1955), notaris en bestuurslid Fries Genootschap 1916-1955; 
conservator ceramiek Fries Museum 1918-1952. 
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argument is, maar er is een hele geschiedenis aan verbonden -, is bewust in 
het museum opgesteld als een rijk interieur dat in een bepaalde hoek in Fries
land een rol speelde. De Workumer kamer dat is iets heel bijzonders. Ik vond 
dat deze een sleutelpositie innam in het Fries Museum. 

Stel, jij was nu nog directeur van het Fries Museum, wat zou jij doen onder de 
huidige omstandigheden, in de kwestie van het legaat? 
Wat ik ervan begrepen heb is dat achttien miljoen euro gelegateerd wordt 
onder de voorwaarde dat er een museum op een andere plaats, namelijk op of 
bij het Zaailand, nieuw gebouwd wordt. Ik zou dat een onaanvaardbare 
conditie vinden. Ik vind dat het Fries Museum diepe wortels heeft gekregen op 
zijn historische plaats van vestiging en het bijzondere daarvan zal met de jaren 
alleen nog maar toenemen. Na honderd jaar is de Kanselarij bij het museum 
getrokken, die al bij Eekhoff in 1877 in de picture was. Ik ben altijd een voor
stander geweest om de Kanselarij erbij te betrekken. Dat is op een bepaalde 
manier gebeurd. Het blijven twee gescheiden gebouwen maar ze zijn nu op de 
best mogelijke manier aan elkaar verbonden en daar heb ik geen moeite mee. 

Ik vind dat als iets een bepaalde waarde gekregen heeft, je het beter zo 
lang mogelijk zo kunt laten omdat de waarde ervan met de jaren alleen nog 
maar toeneemt. Als je dit nu overboord gaat zetten en je gaat het vervangen 
door iets totaal nieuws, dan krijg je er op den duur onherroepelijk spijt van 
dat je die oude situatie overboord gezet hebt. Het museum bezit nu al een 
soort adeldom en die zal het in de loop van de jaren alleen nog maar meer 
krijgen. Dan springt het Fries Museum er als iets bijzonders uit, als iets dat je 

De huidige entree van het Fries Museum, naast de Kanselarij (Fries Museum) 
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nergens anders zo ziet, terwijl Nederland op het ogenblik bezet wordt met 
velerlei musea uit de twintigste eeuw. 

De architect van het Van Abbemuseum in Eindhoven hoorde ik in een 
radiogesprek zeggen dat hij uiteraard het oude Van Abbemuseum zo gelaten 
had omdat dat een stuk van de museumgeschiedenis is: 'in mijn concept 
voegt het niet om dat te verwijderen'. 

Jij zou het legaat afwijzen? 

la-

Wat zeg je van de suggestie om de afdeling moderne Friese kunst in zo'n nieuw 

gebouw te huisvesten? 
Ik kan niet beoordelen of dat kan. Ik denk dat als je de huidige locatie van het 
museum met een andere indeling of met een uitbreiding meer ruimte kunt 
geven voor expositie, je heel goed de moderne kunst binnen de muren zou 
kunnen houden. 

En niet een dependance voor moderne kunst op een andere plek? 
Als je een oplossing zou kunnen vinden om dat binnen dit bestaande complex 
te houden, dan is dat beter en mooier. Omdat je juist het bezoek dat voor het 
één komt, ook confronteert met het ander. 

Ben je het eens, dat er in het Fries Museum nog niet zoveel aandacht is besteed 
aan het verschijnsel van de geïntegreerde opstelling, waarbij je probeert op een 
of andere manier het artistieke (en dus ook het modern-artistieke) te combine
ren met het cultuurhistorische. Zou jij dat meer willen? 
Het is iets dat tegenwoordig veel meer speelt dan toen ik weg ging uit het museum. 
Ik denk wel dat ik in die trend mee zou gaan. Wij hebben hierover destijds in 1986 
ook gesprekken gevoerd, metWim Beeren als voorzitter van een kleine commissie 
die ons geadviseerd heeft over moderne kunst in het Fries Museum, hoe die te inte
greren. Dat was een uitstekend model. Bij de voorbereiding van de nota 'Skets fan 
in nij provinsjaal museumbelied' van 1988 hebben we ons daar ook over gebogen. 

Zo blijkt het een moeilijke klus te zijn om dit soort combinaties te maken? 
Ik heb het in mijn tijd vooral in tentoonstellingen gezocht, we hadden die zaal 
die toen in 1978 klaargekomen is, die was daar in hoofdzaak voor bestemd. 

De inrichting van de Kanselarij is nu erg kunsthistorisch, niet historisch. 
Ja, die is op allerlei momenten weer veranderd, maar dat hangt ook een beetje 
samen met de snelle opvolging van de directeuren na mij. Kijk, er zijn allerlei 
visies mogelijk, maar als je ergens komt en dan je visie meteen doordrukt, dan 
vind ik dat je er ook langer moet blijven om haar waar te maken. Maar dat is 
een opmerking terzijde. 
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Vind je dat de overheid als de hoeder van het erfgoed zich scherper op moet stellen 
wanneer de continuïteit van de verzamelingen in het geding is? 
Er is wel eens aan gedacht om een hoge provinciale vertegenwoordiger voor
zitter te maken van het museumbestuur, maar de eindconclusie was eigenlijk 
altijd dat zulke mensen méér voor het museum konden doen wanneer hun 
handen niet gebonden waren. Provinciale Staten wisselen iedere vier jaar en 
de geschiedenis heeft geleerd dat daar ook niet altijd een grote continuïteit in 
het cultuurbeleid gehandhaafd wordt. Van het museum een provinciale 
dienst te maken is bovendien absoluut tegen de trend van tegenwoordig. 

Wat vind je van die trend? 
Als ik als persoon mag oordelen over de privatisering in onze maatschappij, 
dan ben ik het daar niet altijd mee eens, maar dat is een volstrekt lekenoordeel. 

Het heeft natuurlijk sterk te maken met continuïteit en behoud van culturele 
instellingen; als de overheid daar echt ver bij vandaan gaat staan, dan kan op 
den duur ook de facilitering ervan onder druk komen te staan... 
Daarom vind ik het van belang dat er een provinciaal museumbeleid is, dat 
door Provinciale Staten is vastgesteld en op grond waarvan de provincie ook 
een taak op zich neemt. Maar ik denk datje meer continuïteit kunt verwachten 
van het bestuur van het Genootschap of van de Stichting Het Fries Museum als 
beherende instantie, dan van de provincie. Maar dat alles neemt niet weg dat 
de Provinciale overheid als eigenaar hoge eisen zou moeten stellen aan hoe er 
met de provinciale verzamelingen wordt omgegaan. 

In het geval van het Fries Museum denk ik dat een vrij sterke inbreng van 
het Genootschap, zoals die er vanouds is geweest, van groot belang is. Toen de 
Stichting Het Fries Museum in 1970 van start ging, waren vier van de zeven 
bestuursleden benoemd op voordracht van het Genootschap. Niet dat ze 
altijd allemaal even veel binding met het Genootschap hebben gehad, maar 
het contact met het Genootschap was op die manier wel gegarandeerd. 

Het Genootschap heeft zich aardig verjongd de laatste jaren. Het heeft 
nieuwe initiatieven ontplooid en zich in zijn beide tijdschriften wetenschap
pelijk actief getoond. Zo zou je vanuit het bestuur van dat Genootschap een 
zekere inbreng in het museumbeheer kunnen hebben. 

Dan zie je het Genootschap als de vertegenwoordiging van historisch denkend 
Friesland? 
Ja, en ik denk, zoals het Genootschap er nu uitziet, dat daar ook meer potentie 
aanwezig is om zich op een verantwoorde manier inhoudelijk met het museum 
te kunnen bemoeien. 
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Verantwoording 

Dit interview werd afgenomen ten huize van Kees Boschma te Rotterdam, op 19 
december 2003. De originele opnameschijfjes en de volledig uitgetypte versie bevinden 
zich in het archief van het Fries Genootschap te Leeuwarden. De hier gepubliceerde 
tekst is een enigszins verkorte versie. Zo zijn passages die door de geïnterviewde nog niet 
rijp voor publicatie werden geacht vervangen door samenvattende of overbruggende 
formuleringen. Hetzelfde geldt voor passages die min of meer herhalingen behelsden 
van andere tekstgedeelten die wel volledig opgenomen zijn. Uiteraard is ook in passa
ges die om een of andere reden onevenredig waren uitgesponnen (soms drastisch) 
gesnoeid. Ten bate van een logische opbouw van het geheel werden enkele stukken 
tekst naar een andere plek verplaatst. Uiteraard betekent het wegvallen van het gespro
ken tekstkenmerk van de intonatie een enorm structuurverlies. Dit moest worden 
gecompenseerd, met name door een strengere zinsbouw, door het wegsnoeien van 
diverse stop- en bijwoorden en - een enkele keer - door een efficiëntere woordkeuze. 
Anderzijds zijn specifieke spreektaalkenmerken gehandhaafd, wanneer de duidelijk
heid daar niet onder leed. Tekstpassages tussen ronde haken werden ter nadere toe
lichting achteraf door de interviewers tussengevoegd. Dat geldt ook voor enkele toe
lichtende passages aan het begin van een nieuwe paragraaf; deze zijn evenals de vragen 
gecursiveerd. 

ô > 





Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis 
en Cultuur / Keninklik Frysk Genoatskip foar 
Skiednis en Kultuer 
175ste verslag, over het jaar 2003 

BESCHERMVROUWE H.M. KONINGIN BEATRIX 

Inleiding 

Een belangrijke start werd gemaakt met een meer gestroomlijnde inning van 
de contributie. Tijdens de ledenvergadering legde penningmeester Osinga 
uit, dat de inning door middel van acceptgirokaarten veel werk oplevert. 
Vooral het 'nawerk' kost hem en ook mevrouw Dekkinga veel tijd. Om die 
reden wil hij graag overstappen op het automatisch incasseren van de 
jaarlijkse bijdrage. Alle leden werden hiervan per brief op de hoogte gebracht 
en hun werd gevraagd hiermee akkoord te gaan. Zij die de voorkeur gaven aan 
de gebruikelijke procedure konden dit te kennen geven. Het merendeel van 
de leden ondertekende de bijgevoegde machtiging. Helaas verliep de veran
dering niet zonder fouten, waardoor hier en daar enige wrevel ontstond. 
De verwachting is dat een en ander in 2004 op rolletjes zal verlopen. 

Een andere aandacht trekkende gebeurtenis was het symposium Kunst en 
geschiedenis in musea dat op 24 oktober 2003 plaatsvond in het pas verbouwde 
Post Plaza aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden. Dit symposium, georgani
seerd naar aanleiding van de plannen tot nieuwbouw van het Fries Museum, 
werd mede mogelijk gemaakt door een royale financiële bijdrage van 
de Meindersma-Sybenga Stichting. De lezingencommissie van het KFG zorgde 
voor een interessant programma. Onder leidingvan dagvoorzitter dr. Y. Kuiper 
werd het thema van verschillende kanten belicht door mevr.dr. E. Bergvelt 
(UvA), mevr. drs. M.C. van der Sman (Nederlandse Museumvereniging), 
prof.dr. R. de Bruin (Centraal Museum Utrecht), dr. A. de Jong (Nederlands 
Openluchtmuseum) en drs. C. van 't Veen (Fries Museum). Er was veel belang
stelling voor deze bijeenkomst, die ook voor niet-leden toegankelijk was. 

Omdat het KFG aan de wieg stond van het Fries Museum werden de 
ontwikkelingen met betrekking tot de mogelijke nieuwbouwvan het Museum 
met belangstelling gevolgd. Tijdens de ledenvergadering ging de directeur 
van het Museum nader op die plannen in. 
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Het bestuur 

Het algemeen bestuur kwam in 2003 vijf keer bijeen en het dagelijks bestuur 
vergaderde zes keer. In het bestuur traden geen mutaties op. Aan het eind van 
2003 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
• mr. A.E. Duursma-Olthuis, voorzitter (Beetsterzwaag) 

periodiek aftredend in 2005 
• drs. E. Makkes van der Deijl-Stam, secretaris (Goutum) 

definitief aftredend in 2005 
• D. Osinga, penningmeester (Berlikum) 

periodiek aftredend in 2004 
• dr. J. Frieswijk, vice-voorzitter (Beetsterzwaag) 

definitief aftredend in 2005 
• drs. R. Mulder-Radetzky (Leeuwarden) 

definitief aftredend in 2005 
• drs. S. van der Woude (Leeuwarden) 

definitief aftredend in 2006 
• drs. T. Oppewal (Leeuwarden) 

periodiek aftredend in 2005 
• drs. H.R ter Avest (Harlingen) 

periodiek aftredend in 2006 

Subsidie 

Twee keer heeft het Genootschap zich bereid verklaard financiële steun te 
verlenen. De eerste keer aan de Stichting Organum Frisicum voor de uitgave 
van een standaardwerk over Friese orgels ter gelegenheid van het tweede 
lustrum van de Stichting. De tweede keer aan mevrouw M. Kist en de heer 
H. Wind voor de uitgave van Een man van eer, een bloemlezing uit Jancko 
Douwama's geschriften. Deze zestiende-eeuwse manuscripten waren in 1847 
integraal door het Fries Genootschap uitgegeven. 

Fryslân en De Vrije Fries 

Het kwartaalblad Fryslân verscheen in 2003 vier keer. De redactie bestond uit 
mevrouw M. Kist en de heren M. Schroor (eindredacteur), E. Kramer, H. Mol 
en H. Nijboer. Ze slaagde erin zeer interessante artikelen 'voor elck wat wils' te 
plaatsen. Het secretariaat lag in handen van mevrouw K. Schroor-Dijkstra, die 
ook de lay-out verzorgde. 

Van het jaarboek De Vrije Fries verscheen deel 83, met 355 pagina's, waaraan 
tien auteurs hun medewerking verleenden. In dit nummer werd ook de rede 
geplaatst, die oud-voorzitter Y. Kuiper ter gelegenheid van het 175-jarig 
bestaan van het Genootschap in september 2002 op de jubileumavond had 
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uitgesproken. De archeologische kroniek over 2002, die vanwege de jubileum-
uitgave in dat jaar niet was geplaatst, werd in dit nummer tezamen met die 
van 2003 opgenomen. De redactie was in handen van de heren J. Frieswijk 
(eindredactie), D. Jansen (secretaris), G. Jensma (voorzitter), O. Knottnerus en 
G. de Langen. 

Met het oog op de kosten werd voor de verzending van beide uitgaven 
gebruikt gemaakt van de streekpost. Dit bleek in een aantal provincies niet goed 
te gaan, zodat daar de verzending (voorlopig) weer door TPG werd verzorgd. 

Presentatie KFG 

Het Genootschap kreeg de gelegenheid zich op de tiende contactdag van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging op 11 oktober te presenteren. In een 
van de zalen van Tresoar werd een stand ingericht. Met exemplaren van 
Fryslân, De Vrije Fries en de website probeerden enkele leden van het bestuur 
de aandacht op het KFG te vestigen. 

Website 

De website trok veel belangstellenden. Gemiddeld 70 mensen bezochten 
dagelijks de site die door drs. H. Nijboer regelmatig van nieuwe informatie en 
aanvullend nieuws werd voorzien. Van de mogelijkheid om zich via de site aan 
te melden als lid, werd gebruik gemaakt. Voor de zaken die langs deze weg te 
koop worden aangeboden werd een enkele maal een bestelling geplaatst. De 
inhoudsopgaven van DVF en Fryslân werden bijgehouden en diverse artikelen 
uit niet meer leverbare nummers werden op de site geplaatst. 

Lezingen 

De lezingencommissie bestond in dit verslagjaar uit mevrouw Mulder-Radetzky 
en de heren Ter Avest en Oppewal. 

Op 18 februari verzorgde dr. M. Broersma op uitnodiging van de lezingen
commissie een lezing met als titel 'De Leeuwarder Courant op het kruispunt 
van burgerlijke en Friese cultuur (1830-1940)'. 

De ledenvergadering op 15 april in het Fries Museum werd door 21 leden 
bezocht. Gast was de directeur van het Fries Museum, drs. C. van 't Veen. Na 
het huishoudelijke deel zou de kunsthistoricus dr. Ben Broos spreken over de 
familiegeschiedenis van Saskia van Uilenburg, de vrouw van Rembrandt van 
Rijn. Helaas moest hij wegens een val op het laatste moment verstek laten 
gaan. Zijn voordracht werd voorgelezen door drs. L. Pijl, eveneens kunsthisto
ricus, die tevens iets vertelde over zijn eigen werkzaamheden en over het 
Rembrandt Research Project. De tekst van de voordracht werd in Fryslân 
(2003) nr. 2 geplaatst. 
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Tot slot werd het eerder genoemde, belangwekkende symposium 'Kunst en 
geschiedenis in musea', dat op 24 oktober plaatsvond, georganiseerd. 

Excursies 

De heer G. Elzinga organiseerde met de hulp van zijn vrouw (en zoon!) een 
dagexcursie op 10 mei naar Doorn, Buren en Rhenen en op 18 oktober naar 
Utrecht en Den Haag. In Utrecht was het doel de tentoonstelling 'Pracht en 
Praal van de Paus' en in Den Haag de tentoonstelling 'Hans Holbein de Jongere'. 
Voor beide, als altijd goed georganiseerde, excursies was veel belangstelling. 

Leden 

In totaal konden acht-en-zestig nieuwe leden worden ingeschreven. Het 
Genootschap ontving bericht van het overlijden van twaalf leden; tien leden 
verdwenen door verhuizing uit het zicht en achtentwintig leden werden om 
andere redenen uitgeschreven. Het Genootschap telde op 31 december 2003: 
1.890 leden en één erelid. 

Administratie 

De administratie werd verzorgd door mevrouw H. Dekkinga. De reorganisatie 
van de inning van de contributie bezorgde haar veel extra werk. Vaak bleef zij 
's woensdags doorwerken om de nieuwe gegevens op de computer in te voe
ren. Bovendien maakten steeds meer mensen gebruik van telefoon en e-mail 
waardoor de tijd dat zij in het Museum werkte als hectisch werd ervaren. Het 
bestuur waardeert het zeer dat zij desondanks zo goedgehumeurd haar werk 
verrichtte. 

De secretaris 
E. Makkes van der Deijl-Stam 

^ ¾ ^ 
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Nieuwe leden 

M. Baarsma, Balk; mw. A.H. de Boer, Grou; K. Fr. Boersma †, Veenwouden; A.T. Boersma-
van der Mark, Wynjewâld; W. Bonnema, Lekkum; Th. J.M. Dieles, Beetsterzwaag; 
H. van den Ende, Makkum; mw. Y. Eppink, Leeuwarden; B. Faber, Zwolle; Friso Boek, 
Albergen; Fa. van der Gang-Idsardi, Oostermeer; CD. Gerritzen, Leeuwarden; 
J. Geuverink, Nijverdal; P.J. Gielens, Bolsward; Y. Haakma, Dokkum; M. de Haan, 
Amsterdam; H. Hainja, Raerd; mw. J.L. Hannema, Dokkum; M.A.G. Harder, Utrecht; 
A.R. baron van Heemstra, Domburg; L. Herrema, Hoorn; W. Hoekstra, St. Johannesga; 
mw. S. Hofstee, Amersfoort; A.H. Holkema, Gorredijk; F. Y. van Hulst, Leeuwarden; 
mw. C. de Jong, Pingjum; J. de Jong, Oppenhuizen; D. Jongsma, Grou; J. de Kater, 
Amsterdam; W.I. Klijnsma, Elahuizen; J. Koning, Leeuwarden; F. Koopmans, Leeuwarden; 
J.A. Koppen, Enschede; J. Koster, Leeuwarden; J. Kraak, Zuidlaren; A.F.M. Kroon, 
Amsterdam; G. Leistra, Hurdegaryp; I.F. Liefting, Leeuwarden; J. Meens, Twijzelerheide; 
J.R. Merkus, Zwolle; P. en M. Muller, Heemstede; A. Niemarkt, Bolsward; S. Overmars-
Wouda, Voorburg; G. Ploegh-van den Berg, Leeuwarden; H.D. Postma, Leeuwarden; 
S. Postma, Zelhem; J. Poutsma, Groningen; J. Regnerus, Drachten; A.H. Roodbergen, 
Workum; W. Schukken, Joure; A. Sikkema, Amsterdam; H.J. Steinvoort, Den Haag; 
mw. M. Stelwagen, Beetgum; mw. A.T. Stienstra, Voorschoten; C.J.F. Terlingen, 
Diemen; E. Tjallinks, Hurdegaryp; P. van Tuinen, Harlingen; Jhr. M. Vegelin van 
Claerbergen, Vannes (Frankrijk); A. Visser, Almere; G. Vonck, Antwerpen; J. Walburg, 
Assen; C.G. Waringa, Joure; F.W. Wegener Sleeswijk, Utrecht; Sj.C. Wegener Sleeswijk, 
Utrecht; C. Wester, Sneek; J.G. Wilman, Exloo; H. ten Wolde, Hoogeveen; Y. Zeinstra, 
Franeker. 
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Personalia auteurs 

W. Dolk was vele jaren verbonden aan het Leeuwarder gemeente-archief. Hij 
was van 1967 tot 1992 bestuurslid van het Fries Genootschap, en daarvan vele 
jaren secretaris en redacteur van De Vrije Fries. Stelde enkele fotoboeken over 
oud-Leeuwarden samen en schreef onder andere Leeuwarder straatnamen. 

Dr. A.A.M. (Ad) de Jong studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Leiden. Sinds 1981 is hij verbonden aan het Nederlands Openluchtmuseum 
te Arnhem, thans als wetenschappelijk beleidsmedewerker. In 2001 promo
veerde hij cum laude op De dirigenten van de herinnering. Musealisering en 
nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940, waarin hij onder 
andere veel aandacht besteedt aan de voortrekkersrol die Friesland op dit 
gebied speelde. 

Drs. Alpita de Jong studeerde Algemene Literatuurwetenschap en Italiaanse 
taal- en letterkunde in Leiden. In 2000 publiceerde zij een historische bloem
lezing van Fries proza, Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland. Sinds 
2001 doet ze onderzoek naar de belangstelling voor het Fries bij Europese 
geleerden uit het netwerk van Joast Halbertsma aan de Universiteit van 
Amsterdam. 

Dr. Kees Kuiken promoveerde als godsdiensthistoricus aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en is lid van de werkgroep Religieuze symbolen van de Faculteit der 
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aldaar. Hij publiceerde in De Vrije 
Fries 83 (2003) over Harlinger en Bildtse doopsgezinden en onderzoekt nu de 
materiële cultuur van middeleeuwse memoriae in Latijns Europa en in China. 

Drs. Otto Knottnerus is historisch-socioloog en free-lance onderzoeker. Hij 
publiceert voornamelijk over de sociaal-culturele geschiedenis van het 
Nederlandse en Duitse Waddengebied. 

Drs. René Kunst is verbonden aan het Historisch Centrum Leeuwarden. 
Publiceerde 'De mythen en hun podium' over het zelfbeeld van Leeuwarden 
in Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland, waarvan hij tevens de 
eindredacteur was. 

Drs. Hester Postma studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Sinds 2001 werkzaam bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Verzorgt daar
naast enkele colleges aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de opleiding 
Geschiedenis en Internationale Betrekkingen. 
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Dr. Cor Trompetter studeerde filosofie en geschiedenis in Groningen. In 1994 
promoveerde hij aan de University of Kansas (USA). De dissertatie verscheen 
in 1997 als Agriculture, Proto-Industry and Mennonite Entrepreneurship. 
A history of the textile industries in Twente 1600-1815. In 2001 publiceerde 
hij samen met J.L. van Zanden Over de geschiedenis van het platteland in 
Overijssel (1500-1850). Momenteel werkt hij als historisch onderzoeker aan 
de Fryske Akademy in Leeuwarden aan de projecten 'Gewestelijke financiën 
van Friesland' en 'Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek'. 

Dr. Rolf van der Woude studeerde geschiedenis in Groningen. Hij promo
veerde in 1994 op het proefschrift: Leeuwarden 1850-1914. De modernisering 
van een provinciehoofdstad. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Histo
risch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
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