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Van de redactie

De Vrije Fries van dit jaar heeft veel aandacht voor kunsthistorische onder-
werpen. Zowel de dit jaar groots herdachte Rembrandt als de volgend jaar 
te herdenken Jan Mankes figureren namelijk in een tweetal bijdragen. Peter
Schoen weet in zijn biografisch georiënteerde bijdrage over de Bolswarder zil-
versmid Claes Fransen Baardt aannemelijk te maken dat deze zich liet beïn-
vloeden door Amsterdamse kunstenaars. Voor één van zijn meesterstukken
gebruikte hij zelfs twee etsen van Rembrandt als voorbeeld. Ook over beïn-
vloeding gaat het artikel van Derk Jansen over de schilder Jan Mankes. Jansen
plaatst Mankes in de context van de zogenaamde ‘kleine geloven’ van chris-
ten-anarchisme en -socialisme en stelt vervolgens de relevante vraag of er
niet een dwingend verband bestaat tussen Mankes’ panentheïsme en zijn
mystieke kunstopvatting. 

Maar er is meer dan kunstgeschiedenis alleen. Geheel in de traditie van 
De Vrije Fries besteden we ook dit jaar ruim aandacht aan archeologische
onderwerpen. Allereerst geeft de archeologe Tessa Krol een belangwekkende
catalogus van het zogenaamde Angelsaksisch aardewerk. Dit vierde- tot
zesde-eeuws aardewerk speelt al vanouds een belangrijke rol in de discussie
over ‘het’ bevolkingshiaat zoals die indertijd kort na 1900 door Boeles werd
geïnitieerd. Krol stelt een typochronologie op en probeert de vondsten
bovendien naar geografische herkomst in te delen en ze zo te plaatsen in de
discussies over migratiestromen en culturele beïnvloeding. Het artikel van
Johan Nicolay over zesde- en zevende-eeuwse goudvondsten sluit aan op zijn
bijdrage in de De Vrije Fries van 2005 en daarmee op de ‘Wijnaldum’-
discussies over een zesde- en zevende-eeuws Fries koninkrijk. Op grond 
van een inventarisatie van goudvondsten stelt hij een hiërarchie van gouden
voorwerpen voor, die hij vervolgens knap in verband brengt met een 
ruimtelijke indeling in invloedssferen.

Een tweetal bijdragen van strikt historische aard completeren deze afleve-
ring. Tegen de achtergrond van de opbloeiende economie in de periode 
tussen 1525 en 1570 en van een uitdijende markt voor landbouwproducten,
onderzoekt Knibbe door middel van een close-reading-analyse een viertal
vroege (dus zeldzame) boedelinventarissen van Friese boeren. Ze bieden
Knibbe de mogelijkheid om de gezaghebbende standpunten van de Ameri-
kaanse economisch historicus Jan de Vries en van de Friese historicus Obe
Postma te bekritiseren en te nuanceren. Kees Kuiken tenslotte documenteert
en onderzoekt het leven van een doodgewone – nou ja, een doodgewone? –
achttiende-eeuwse plattelandsjurist uit Het Bildt: Cornelis Wassenaar. 

De redactie is het bestuur van het Fries Genootschap erkentelijk dat het
ons in staat stelde in deze aflevering een kleurkatern op te nemen.



1  Twee voorbeelden van typisch Angelsaksisch aardewerk: (links) FM 101bis-1522 en (rechts) FM 101bis-

1941, Ferwerd-Burmania II. De rechter afbeelding laat een Buckelurn zien (foto’s Fries Museum)



Angelsaksisch aardewerk in Noord-Nederland
Nieuwe perspectieven op het Noordnederlandse
kustgebied na het bewoningshiaat in de vierde eeuw 

T E S S A  K R O L

Archeologisch en historisch gezien is over de Volksverhuizingtijd (circa
380/400-480/500 na Chr.) nog weinig vaststaande kennis voorhanden.
Belangstelling is er echter wel. Recentelijk bespraken in dit jaarboek J.M. Bos
en E.W. Brouwer, aan de hand van een vondstencatalogus van in Friesland
gevonden kruisvormige fibulae, de verwikkelingen in deze periode, terwijl 
J. Nicolay, op grond van een inventarisatie van gouden bracteaten, conclusies
trok over de periode na de volksverhuizingen.1 Beide artikelen gaan nader in
op de herkomst van de migranten die zich na het vierde-eeuwse bewonings-
hiaat in het Noordnederlandse kustgebied vestigden. Tevens wordt de cultu-
rele oriëntatie van deze nieuwe bewoners behandeld, zowel bij aankomst als
gedurende de hierop volgende periode.

Bos en Brouwer concludeerden in hun artikel dat de migranten (vooral)
uit Noord-Duitsland afkomstig moeten zijn geweest. Voor 425 na Chr. ver-
toont de materiaalgroep die zij behandelen namelijk een eenheid in stijl bin-
nen het hele Noordzeekustgebied. Voor de periode daarna onderscheidden
zij drie hoofdregio’s of cultuurzones: (1) Noorwegen en Zweden, (2) Friesland,
Noord-Duitsland en Zuid-Denemarken, en (3) Oost-Engeland. Voor de perio-
de na 500 na Chr. laat het archeologisch materiaalinvloeden zien van buiten
de eigen cultuurzone en ook kan men onder de vondsten – zij het spaarzaam
– importen aanwijzen. Beide wijzen op relaties met Engeland, Zweden en
Noorwegen.

Ook Nicolay meent dat de migranten uit Noord-Duitsland afkomstig moe-
ten zijn geweest en wel uit het Elbe-Wesergebied en uit Sleeswijk-
Holstein. Hij wijst echter ook op andere delen van het Noordzeekustgebied
als mogelijke herkomstgebieden. Nog in het zesde-eeuwse vondstmateriaal
zijn sterke overeenkomsten waarneembaar met Noordduits materiaal. Voor
de vijfde en zesde eeuw worden in de onderzochte bracteaten invloeden uit
Jutland en Kent zichtbaar. Het zesde-eeuwse materiaal kent daarnaast duide-
lijk ook Scandinavische invloeden. Op grond van dit alles komt Nicolay tot de
veronderstelling van een tweede migratiestroom.

In mijn artikel, uitkomst van een scriptieonderzoek, komt nu het zoge-
naamde Angelsaksisch aardewerk (ASA) aan bod en het vult daarin beide
genoemde artikelen verder aan.2 Ook het onderzoek naar Angelsaksisch aar-
dewerk staat bepaalde conclusies toe omtrent de herkomst van de migranten
en omtrent de culturele oriëntatie van deze en latere kustbewoners. Doordat
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eventueel eerdere bevindingen worden bevestigd kan zo een grotere zeker-
heid worden gegeven. Ook omdat aardewerk als materiaalgroep veel ruimer
beschikbaar is dan kostbaardere vondstcategorieën als kruisvormige fibulae
en gouden bracteaten, kunnen deze onderzoeksresultaten meer zekerheid
bieden over de toenmalige bevolking als geheel.

Onderzoek van Angelsaksisch aardewerk biedt daarnaast een aanvullende
mogelijkheid tot het vaststellen van een bewoningshiaat. Voor Drenthe blijkt
dit type aardewerk namelijk in een ononderbroken traditie te staan, terwijl
deze in het aangrenzende kustgebied ontbreekt. Aan de hand van de kruis-
vormige fibulae en de bracteaten – beide in deze streken nieuw geïntrodu-
ceerde elementen – was dit ‘gemis’ niet direct aantoonbaar. Om deze reden
zal dit artikel zich niet beperken tot Friesland alleen, maar geheel Noord-
Nederland bestrijken.

Juist omdat het zo veel is gevonden, maakt Angelsaksisch aardewerk het
ook mogelijk om binnen dit Noordnederlandse gebied regionale ontwikkelin-
gen vast te stellen.

In dit artikel wordt allereerst het beschikbare materiaal besproken op
basis van een – nu voor het eerst beschikbare – catalogus, waarin zoveel moge-
lijk van het Noordnederlandse Angelsaksisch aardewerk gedetailleerd is beschre-
ven. Op basis van deze catalogus kunnen meer conclusies getrokken worden
met betrekking tot vorm en stijl van het aardewerk en daarmee samenhangend
de datering. Daarna wordt achtereenvolgens gekeken naar wat uit dit materiaal
kan worden afgeleid over het herkomstgebied van de migranten uit het begin
van de Volksverhuizingtijd, over de regionale ontwikkelingen in de rest van deze 
periode en over de culturele oriëntatie in de zesde eeuw.

Het materiaal

Angelsaksisch aardewerk komt in Nederland bijna uitsluitend voor in de drie
noordelijke provincies: Friesland, Groningen en Drenthe. Tijdens het onder-
zoek is zoveel mogelijk materiaal uit deze drie provincies onderzocht en zijn
de resultaten daarvan verwerkt tot een ‘catalogus’. In het onderzoek zijn
betrokken: materiaal uit de depots van het Fries Museum te Leeuwarden en
het Provinciaal Drents Museum in Assen; materiaal afkomstig uit deze musea
alsook uit het Groninger Museum dat is gedeponeerd in het Noordelijk
archeologisch depot te Nuis; overig materiaal uit de drie noordelijke provin-
cies dat eveneens wordt bewaard in het depot te Nuis. Daarnaast is gebruik
gemaakt van het documentatiemateriaal van de drie genoemde musea en
van publicaties waarin Angelsaksisch aardewerk uit deze provincies wordt
beschreven. Daarnaast is literatuuronderzoek verricht, om het Nederlandse
materiaal in een internationaal kader te kunnen inpassen.

In de oudste fasen wordt Angelsaksisch aardewerk gekenmerkt door een
s-vormige randpartij en typisch Angelsaksische versieringswijzen, onder
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meer Stehende en Hängende Bogen en chevrons en andere geometrische ver-
siering. Vooral bekend zijn echter de voor het latere Angelsaksisch aardewerk
kenmerkende Buckels. Een andere herkenbaar versieringselement dat veel
voorkomt op het wat latere Angelsaksisch aardewerk is het rozet (zie afbeel-
ding 1 links en afbeelding 10 links).

Vooral het funeraire Angelsaksisch aardewerk springt in het oog en is
daarom tijdens de terpafgravingen ook het meest verzameld. Er bevinden
zich daaronder nogal wat prestigeobjecten.3 Daarnaast bestaat er echter een
meer alledaagse variant, veelal nederzettingsaardewerk, dat vaak niet of
slechts sober is versierd en dat veel minder vaak in de oudste archeologische
collecties terecht is gekomen. De studie van deze variant is vooral mogelijk
dankzij (veelal recente) opgravingen. Veldkarteringen blijken verder een goed
middel om deze materiaalgroep in belangrijke mate uit te breiden.4

Behalve door type en mate van versiering onderscheidt het Angelsaksisch
aardewerk zich ook door het baksel, dat harder is dan dat van ander aarde-
werk. De kleur is veelal zwart, alhoewel ook een bruin baksel en rood- en geel-
tinten voorkomen. In tegenstelling tot ander aardewerk is dit type aardewerk
vaak gepolijst. Daarnaast is de oppervlakte soms geslibd. Ook de magering is
een onderscheidend kenmerk; vaak is Angelsaksisch aardewerk steengruis
gemagerd, een type magering dat in deze periode niet bij ander aardewerk
voorkomt.

Dateringsproblematiek

Voor bovengenoemd onderzoek is een goede datering van het Angelsaksisch
aardewerk van wezenlijk belang. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Voor Nederland is maar weinig onderzoek verricht en zijn ook weinig
goed dateerbare contexten voorhanden (met name doordat veel materiaal
bestaat uit losse vondsten, afkomstig van de terpafgravingen). Veelal wordt
daarom gedateerd op basis van parallellen met het buitenland (bijvoorbeeld
in Plettke of Myres). Een uitzondering is het werk van Van Es over Wijster.5 Hij
heeft zowel een typologie als een – naar mijn mening trouwens te vroege6 –
datering opgesteld, met ook enige onafhankelijke dateringen.

De moeilijkheden bij het opstellen van een goede typo-chronologie hou-
den niet alleen verband met de Nederlandse achterstand op het gebied van
de studie van het Angelsaksisch aardewerk, maar komen ook voort uit het
materiaal zelf. Bij het opstellen van zo’n typo-chronologie stuit men telkens
op de vormrijkheid en grote variatie in versiering van dit aardewerk.7 Even-
min bieden de metalen voorwerpen die in de archeologische context worden
aangetroffen veel aanknopingspunten, omdat deze veelal eveneens slechts
ruim te dateren zijn en/of omdat zij bij de crematie danig zijn vervormd. 
Een verdere complicatie is dat het Angelsaksisch aardewerk niet overal op
hetzelfde moment werd geïntroduceerd. Vormen die alleen in Nederland,
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Duitsland of Scandinavië voorkomen moeten worden gedateerd op de vierde
eeuw of eerder, vormen die ook in Engeland voorkomen behoren tot de vijfde
eeuw of later. Vormen die alleen in Engeland voorkomen, behoren tot de
zesde eeuw of later.8

Het opstellen van een datering

Door nu voor een groot gebied de overeenkomsten in specifieke vormken-
merken te noteren, blijkt het echter wel degelijk mogelijk om het Nederland-
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se Angelsaksisch aardewerk preciezer te dateren. Dat dergelijke overeenkom-
sten op toeval berusten is immers onwaarschijnlijk en daarom mag men
gelijktijdigheid veronderstellen. Onderlinge contacten en uitwisseling, zo
luidt de verklaring, leiden bij de vormgeving van aardewerk tot gelijke keuzes
van combinaties.9 De bovengenoemde dateringen aan de hand van Duitse
parallellen, kunnen zo worden bevestigd door gevallen waarin nu een onaf-
hankelijke datering mogelijk is. 

Door vervolgens de Duitse en Engelse parallellen te combineren kan nog
verdere voortgang in de datering worden geboekt. De bekende typologie van
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de Duitse onderzoeker Plettke is, net als de meeste andere studies op het con-
tinent, voornamelijk gebaseerd op ontwikkelingen in de vorm van het aarde-
werk. In Engeland echter wordt daarnaast gekeken naar trends in de versie-
ring. Verder kunnen Engelse onderzoeksgegevens een datering leveren voor
de periode dat Angelsaksisch aardewerk in Duitsland niet meer (en in Enge-
land nog wel) voorkomt.10 Deze combinatie van vorm- en versieringskenmer-
ken biedt zo ook een mogelijkheid om het probleem op te lossen dat veel ken-
merken over een langere periode voorkomen. Met name in de mixperiode
van de vijfde eeuw kan zo wat meer onderscheid gemaakt worden.. 

Deze dateringsmethode is door mij vervolgens getoetst aan Nederlandse
literatuur en vooral aan het Nederlandse Angelsaksisch aardewerk zelf. 
Zo kon uiteindelijk op grond van de ontwikkelingen die in het Nederlandse
materiaal te zien waren, een dateringschema worden opgesteld (zie afbeel-
ding 2). Er blijken dan binnen de ontwikkeling van het Angelsaksisch aarde-
werk drie hoofdfasen te kunnen worden onderscheiden: de vroege fase (circa
350-425 na Chr.), de mixperiode van de vijfde eeuw, en de late periode (eind
vijfde eeuw en zesde eeuw).

Fase 1: De vroege fase (circa 350-425 na Chr.)

Hoewel een enkel stuk Angelsaksisch aardewerk kan worden gedateerd als
derde-eeuws, komt de productie pas in de vierde eeuw echt op gang. Deze
eerste, vroege fase loopt door tot het eerste kwart van de vijfde eeuw. Veel van
de vroege typen komen tot dan toe voor. 

Het vroegste Angelsaksisch aardewerk is veelal bruin, roodbruin of beige
van kleur, wat latere types, ook binnen deze eerste fase, zijn veelal zwart of
zwartachtig en bruingevlekt van kleur. Het heeft een zeer regelmatig afge-
werkte vorm en een netjes afgewerkte versiering. Potten met oren (behalve
snoeroren) zijn beperkt tot de derde en vierde eeuw. Oren blijken zo dus een
uitgesproken vroeg kenmerk te zijn. Binnen de typologie van Van Es voor
Wijster komen oren alleen voor bij het type IIIB (zie afbeelding 3 midden). 
Tot en met de vierde eeuw is sprake van een vlakke bodem 

Aan het begin van de ontwikkelingsreeks van het Angelsaksisch aardewerk
staan typen die nog veel overeenkomst vertonen met het aardewerk uit de
Romeinse tijd. De zogenaamde Standfuâpokalen zijn hiervan een voorbeeld
(zie figuur 3 links). Dit type bekers komt in ieder geval in de tweede helft van
de vijfde eeuw niet meer voor. 

Een andere vroege vorm is de Schalenurne, waaronder het type Wijster
VIII (zie afbeelding 3 rechts). Dit type kent in het begin een zeer hoekig, zeker
als vierde-eeuws aan te merken profiel dat in de loop van de ontwikkeling
meer afgerond raakte. Deze Schalenurne is biconisch van vorm en vaak zeer
sober versierd met enkele groeven boven de buikkink, later wordt dit iets
gevarieerder met onder meer Stehende en hängende Bogen. De versiering 
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blijft in deze periode echter overwegend eenvoudig en geometrisch. 
In de vroege periode komen ook reeds enkele vaasvormen voor, zoals het

type Plettke A5 en deels het type Plettke A6 en A8.

Fase 2: De mixperiode van de vijfde eeuw 

In deze tweede fase ontstaan nieuwe vormen en wordt de versiering gevarieer-
der en uitbundiger.11 Dit is het meest onderscheiden kenmerk van deze fase,
aangezien zowel oude types blijven bestaan als nieuwe geïntroduceerd worden. 

Schalenurnen komen in deze periode evenwel niet meer voor, met uitzon-
dering van een late variant met facet-, stempel- en plastische versiering 
(Buckels). Deze heeft een afgeronde bodem. Ook van de typen Plettke A2 en
Wijster ID (Standfuâpokale) bestaat een late variant met de genoemde versie-
ringselementen (zie afbeelding 4). Deze variant heeft vaak een bolle buik.12

Vaasvormen komen in deze fase veel meer voor, waaronder een meer ontwik-
kelde vorm van het type Plettke A6 en Plettke A8, met rijkere en meer geva-
rieerde versiering, afgeronde bodem en een meer afgeronde vorm en meer
ontwikkelde halspartij. Daarnaast komen bekervormen voor. Versieringsele-
menten als Stehende Boge, chevrons, horizontale groevenbundels, rozetten
en een band van ronde indrukjes zijn kenmerkend voor de eerste helft van de
vijfde eeuw. 

Een voor deze periode kenmerkend type is Plettke A7, waaronder ook de
Buckelurnen vallen. Deze extravagante urnen moeten tot de tweede helft van
de vijfde eeuw worden gerekend en vallen onder de sub-types Plettke A7 en
A7. Ook Plettke A7c kan tot de latere vijfde eeuw worden gerekend. De Buckel-
urnen worden gekenmerkt door meer gebruik van Buckels en stempels en
minder overheersend gebruik van lijnversiering. Ook vult de versiering een
groter deel van het oppervlak.

15Angelsaksisch aardewerk in Noord-Nederland

3 Van links naar rechts: type Wijster ID-PMD 1961-IX-676, Aalden (Van Es 1967, figuur

104.676); type Wijster IIIB - GM 1913-VI-50, Oostum; type Wijster VIII - 

FM 46A-1013, Beetgum Besseburen (foto: Fries Museum)



In de late vijfde eeuw is de ontwikkeling van deze vorm voltooid: de knik in
het profiel ligt gemiddeld hoger. Daarnaast zijn er extreem brede exemplaren,
met een sterk afgeronde buikknik, maar wel een scherpe hoek. Er is in de loop
van de vijfde eeuw sprake van een ontwikkeling naar een steeds 
langere en meer uitgebogen nek.

Fase 3: Late periode - eind vijfde eeuw en zesde eeuw

De late fase kent een aanloop in de late vijfde eeuw en beslaat verder de hele
zesde eeuw. Slechts bij uitzondering is nog Angelsaksisch aardewerk als
zevende-eeuws te dateren. Het baksel van het late vijfde en zesde-eeuwse
Angelsaksisch aardewerk heeft een rossige, grauwe kleur en een oppervlak
dat aanvoelt als fijn schuurpapier.13 Daarnaast is de afwerking kenmerkend:
de vorm is in deze periode vaak onregelmatig en de versiering slordig afge-
werkt. De versiering wordt in deze periode weer vrij sober.

Schaalvormen uit de zesde eeuw hebben een eenvoudig profiel en sobere,
slordige versiering of langgerekte Buckels en langgerekte deuken, vaak met
verticale groevenbundels hierlangs. Dit type versiering is ook kenmerkend
voor andere zesde-eeuwse vormen, zoals de Buckelurnen (zie afbeelding 5).14

In plaats van een voet is daarbij vaak sprake van een standring. De versiering
is veel strakker ingedeeld dan bij de late vijfde-eeuwse Buckelurnen, met
meer rechte en rechthoekige lineaire en minder curvilineaire versiering. 

Een minder groot deel van het oppervlak is met versiering bedekt dan bij
de late vijfde-eeuwse variant. In tegenstelling tot eerdere Buckelurnen is spra-
ke van een formeel ogende indeling en meer gebruik van panelen.

Uitgesproken laat zijn buidel- en flesvormige potten. Deze vallen buiten
de typologie die Plettke en Van Es geven. Bij bijvoorbeeld Myres, dus bij het
Engelse materiaal, komen ze wel voor, in grotere mate zelfs dan binnen het
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Nederlandse materiaal. Een andere late vorm zijn hoge, wijdmondige, een-
voudig geprofileerde kommen, die voorkomen vanaf de zesde eeuw.15

Snoeroren zijn typerend voor het aardewerk van de zevende eeuw en later,
maar komen ook op enkele late exemplaren Angelsaksisch aardewerk voor.
Op grond van de versiering en het baksel valt dit aardewerk nog tot het Angel-
saksisch aardewerk te rekenen. Hetzelfde geldt voor vroege kogelpotten 
die nog Buckel-versiering vertonen.16

Angelsaksisch aardewerk en het bevolkingshiaat uit de vierde eeuw

Archeologen zijn het er tegenwoordig over het algemeen over eens, dat het
Noordnederlandse terpengebied in de vierde eeuw geheel of bijna geheel
ontvolkt is geweest. De snelle bevolkingsaanwas na dit ‘bevolkingshiaat’ in de
loop van de vijfde eeuw verklaren zij vervolgens door de komst van migranten
uit andere gebieden. Zeker op het Friese kustgebied is deze ontwikkeling van
toepassing. Drenthe bleef daarentegen, zij het spaarzaam, wel bewoond.17

De wetenschappelijke argumentatie voor deze opvatting is vooral geba-
seerd op enerzijds de introductie van allerlei nieuwe elementen in de materië-
le cultuur vanaf circa 380 en anderzijds het ontbreken of vrijwel ontbreken van
vondsten uit de vierde eeuw in grote delen van het Noordnederlandse kustge-
bied. Op beide punten, alsook ten aanzien van het specifiek aantonen van
migratie, is de studie van het Angelsaksisch aardewerk van essentieel belang:
de introductie ervan was een van de genoemde materiële vernieuwingen.
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Het uitgesproken, onderscheidende karakter van het Angelsaksisch aarde-
werk, maar ook de mogelijkheid die het biedt om een relatie te leggen tussen
Noord-Nederland en andere gebieden langs de Noordzeekust hebben ervoor
gezorgd dat het al vroeg in de twintigste eeuw werd gezien als een indicator voor
een ingrijpende culturele verandering. Op de mogelijkheden die het Angelsak-
sisch aardewerk biedt voor de studie van de culturele oriëntatie van Noord-
Nederland in de vroege Middeleeuwen wordt hieronder nader ingegaan.

Van belang is vooral het verband tussen het voorkomen van (dit type) aar-
dewerk en het proces van (culturele) vernieuwing. Aardewerk is relatief
kwetsbaar en is per definitie minder waardevol dan metalen voorwerpen.
Zeker voor de minder verzorgde uitvoeringen van het Angelsaksisch aarde-
werk geldt daarom dan ook dat het vóórkomen ervan veel minder goed door
import (handel of anderszins) kan worden verklaard. Men mag aannemen dat
deze – nieuwe – vormen in Noord-Nederland zelf zijn geproduceerd en dus
ook dat de producenten ervan hier verbleven. Daarmee is natuurlijk nog niet
bewezen dat de producenten van deze nieuwe producten ook zelf ‘nieuw’,
dus migranten, waren. Op grond van geschreven bronnen is de komst van
migranten naar Engeland echter al wel bewezen en de relatie in Engeland tus-
sen de introductie van het Angelsaksisch aardewerk en de komst van migran-
ten, als ook de overeenkomsten tussen het betreffende deel van Engeland en
de Noordnederlandse kustgebieden, geven vervolgens grond aan de veron-
derstelling dat de producenten van het Noordnederlandse Angelsaksisch aar-
dewerk eveneens migranten waren.

Hoe waardevol deze constateringen al zijn, het is met name op het punt
van de veronderstelde bewoningsdiscontinuïteit dat de studie van aardewerk
een echt wezenlijk bijdrage levert. De metalen voorwerpen die Bos en Brou-
wer en Nicolay in hun hierboven genoemde artikelen bespreken, werden
geïntroduceerd op het moment dat de bewoning weer aanving. Daarentegen
maakt het Angelsaksisch aardewerk, althans in een deel van het onderzoeks-
gebied, namelijk Drenthe, deel uit van een ononderbroken traditie.18

Het ontstaan van het s-profiel, een belangrijk onderdeel van de definitie van
Angelsaksisch aardewerk, begint in Drenthe voor de trek van Angelen en 
Saksen. Ook een meer uitbundige versiering en het gebruik van kenmerkende
typen versieringselementen waren hier al eerder aanwezig.19 Het betreft hier-
bij vormen die als derde-eeuws moeten worden beschouwd. Deze typen ver-
tonen nog veel overeenkomsten met het aardewerk uit de Romeinse tijd,
zoals de reeds genoemde Standfuâpokalen.20 Deze overeenkomst wordt geïl-
lustreerd in afbeelding 6. 

In Drenthe zijn ook enkele exemplaren Angelsaksisch aardewerk te vin-
den met versiering in de vorm van dellen, drie vingerafdrukken in driehoeks-
formatie, een versieringselement dat verder eigenlijk alleen voorkomt op aar-
dewerk van vóór de Angelsaksische periode (zie afbeelding 7 links).
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Zoals gezegd is het vroegste Angelsaksisch aardewerk veelal bruin, roodbruin
of beige van kleur. Deze kleur baksel is vooral te vinden bij de vroege uit
Drenthe afkomstige varianten. Deze vroeg-vierde-eeuwse typen ontbreken
vrijwel geheel in Friesland en Groningen en zeker in Westergo. De latere vier-
de-eeuwse typen zijn wel mondjesmaat in Friesland en Groningen gevonden;
pas aan het eind van de vierde eeuw na Christus raakt echter het Angelsak-
sisch aardewerk in deze provincies echt verbreid. Precies de afwezigheid van
het vroegste Angelsaksisch aardewerk in Friesland en Groningen tegenover
de aanwezigheid ervan in Drenthe toont aan dat er sprake is geweest van een
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het type Wijster ID (Van Es 1967, figuur 79.721)
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breuk in de materiële cultuur en dus ook in de bewoning van deze beide pro-
vincies. Overigens moet hierbij worden aangetekend dat bepaalde delen van
Groningen wél vroeg vierde-eeuws materiaal kennen (zie afbeelding 8). Het is
dus mogelijk dat deze slechts sporadisch bewoonde gebieden niet of in veel
mindere mate zijn verlaten.21

Dit alles heeft voor de datering van de migratie gevolgen. Bos en Brouwer
dateren de introductie van de eerste kruisvormige fibulae in Friesland op
circa 380 en met name in Groningen is een redelijke hoeveelheid vierde-
eeuws Angelsaksisch aardewerk gevonden. In Friesland, en dan vooral in
Westergo, kan de aanwezigheid pas voor latere tijd worden aangetoond. 
Dit alles impliceert dat de grotere stroom migranten weliswaar vanaf circa
380 op gang zal zijn gekomen, maar dat de start van de migratie iets eerder
geplaatst moet worden.

De Drentse zandgronden kenden een geheel andere bewoningsgeschiedenis.
Anders dan langs de kust zijn daar voor gehele eerste fase van het Angelsak-
sisch aardewerk vondsten gedaan. Het lijkt erop dat Drenthe in deze fase juist
een bloeiperiode doormaakte.22

De vroege fase: herkomst migranten en de culturele invloeden in Drenthe

Etnische identiteit komt – onder andere in de tijd van de volksverhuizingen –
symbolisch tot uitdrukking in een specifieke vormgeving van voorwerpen.
Met andere woorden: in verschillende regio’s bestaat een verschillende mate-
riële cultuur, die zich uit in duidelijk te onderscheiden stijlen. Dergelijke ver-
schillen in materiële cultuur worden – voor Engeland in dezelfde periode –
ook bevestigd door geschreven historische bronnen.
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8 Voorbeeld van een vierde-eeuwse Schalenurne uit Groningen (GM 1924-VIII-113, Ezinge).

Zie ook afbeelding 3 midden en rechts



Omdat aardewerk een materiaalgroep is die relatief minder mobiel is dan bij-
voorbeeld metalen voorwerpen, is het binnen het geheel van de materiële
cultuurgoederen bijzonder geschikt als etnische duider.23 Om deze reden is
ook het Angelsaksisch aardewerk met zijn vaak rijke versieringen juist voor dit
type onderzoek bij uitstek geschikt. Aangezien de migranten het vroege
Angelsaksisch aardewerk meebrachten en dit in elk geval gedurende de eerste
fase van hun verblijf in het nieuwe thuisland nog volgens de traditie van het
thuisland vervaardigden, mag worden aangenomen dat de onderscheiden
stilistische kenmerken ook een indicatie geven voor hun herkomstgebied. 

In de literatuur wordt het in Nederland gevonden Angelsaksisch aarde-
werk doorgaans aangeduid als ‘Saksisch’. Binnen de Saksische invloedssfeer
wordt het Nederlandse Angelsaksisch aardewerk over het algemeen tot de
Nordseeküstengruppe gerekend. Dit is reeds het geval bij Genrich. Schmid
rekent de Noordnederlandse Schalenurnen tot zijn groep 1 binnen de schalen
die voorkomen in de Elbe-regio en het Noordzeekustgebied. Van Es bevestigt
deze invloed vanuit dit gebied op de Schalenurnen van Noord-Nederland.24

Tegen deze onderzoeksachtergrond is hierna het Noordnederlandse Angelsak-
sisch aardewerk op stijl onderzocht door gedetailleerde analyse van de vorm
van potten, de gebruikte versieringselementen en de versieringsschema’s.

Onderscheid tussen Angelse en Saksische stijl

Binnen het Angelsaksisch aardewerk wordt doorgaans onderscheid gemaakt
tussen een Angelse en Saksische stijl en een gemengde stijl die de 
Mischgruppe wordt genoemd.25 Alhoewel specifieke kenmerken niet altijd als
exclusief Angels dan wel als Saksisch kunnen worden aangemerkt, hebben
beide groepen aardewerk wel een duidelijk andere ‘uitstraling’. 

Het rozet en de swastika zijn populaire versieringspatronen bij het wat
latere Saksische aardewerk. Ook het gebruik van stempelversiering is typisch
Saksisch en komt vrijwel niet op het Angelse aardewerk voor (zie afbeelding
9). Ook curvilineare groefversiering is populair. Naast deze versierings-
elementen worden chevrons en andere driehoekspatronen veel toegepast,
evenals Buckels. De extravagante Buckel-urnen uit de tweede helft van de vijf-
de eeuw zijn dan ook zeker Saksisch te noemen.

Angels aardewerk heeft veelal een bolle vorm en een holle nek, dit in
tegenstelling tot de hogere en vaak biconische Saksische vaasvormen. De ver-
siering ervan bestaat vaak uit rechte lineaire versieringsschema’s, waarbij grote
hoeveelheden, dicht op elkaar gestelde parallelle lijnen vaak voorkomen (zie
afbeelding 10). Dergelijke versieringsschema’s zijn echter ook in Scandinavië te
vinden en zijn daarom ook wel als een meer algemeen noordelijke invloed te
duiden. Op Angelse potten komt wel Buckel-versiering voor, maar dan in com-
binatie met eenvoudige rechte lineaire versieringsschema’s. Facetversiering op
de buikknik is een kenmerk dat veelal aan deze groep is te relateren. 
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Kijkt men nu naar het Noordnederlandse materiaal, dan valt op dat het veruit
de meeste overeenkomsten vertoont met deze Saksische stijl. Van de Angelse
stijl zijn wel voorbeelden te vinden, maar in veel mindere mate en enkel uit de
wat latere periode (zie onder). Deze gelijkenis met het Saksische materiaal
blijkt uit de sterke voorkeur voor het gebruik van Bogen en chevrons en veel-
vuldig gebruik van het rozet. Ook Buckels worden veel gebruikt. Stempelver-
siering wordt hier niet veelvuldig toegepast, maar is wel aanwezig. Aan de
vaasvormen valt tevens de voorkeur voor de biconische, hogere vaasvorm van
de Saksische stijl op. De Angelse versieringspatronen worden veel minder
gebruikt en voorzover wel aanwezig vaak in combinatie met Saksische versie-
ringspatronen, dus als mengstijl en slechts in beperkte mate los hiervan.

De Nordseeküstengruppe en de Saksische invloedssfeer

Deze Saksische en Angelse stijlen kunnen vooral in de kerngebieden goed
worden onderscheiden; daarbuiten echter is een verdere indeling noodzake-
lijk. Veel gebruikt wordt Genrichs indeling in stijlgroepen.26 Genrich onder-
scheidt (onder meer) een ‘Anglische Formenkreis’, een ‘Ostholsteinische 
Formenkreis’ en de ‘Nordseeküstengruppe’. 

Omdat over het precieze woongebied en de identiteit van specifieke stam-
men in deze periode weinig zekerheid bestaat, blijft het overigens moeilijk
om ze in verband te brengen met de verschillende stijlen. Wel kan men spre-
ken van stamgebonden invloedssferen. De ‘Anglische Formenkreis’ valt dan,
zoals de naam reeds zegt, toe te wijzen aan de Angelen. De ‘Ostholsteinische
Formenkreis’ is moeilijker aan een specifieke stam te koppelen. Geografisch
gezien komt deze stijlgroep voor in het gebied dat grenst aan dat van de
‘Anglische Formenkreis’. Er is daarom ook zeker sprake van ‘Angelse’ invloe-
den, maar ook de Saksische stijlkenmerken zijn hier vertegenwoordigd. Ook
de Nordseeküstengruppe kent deze gemengde invloeden maar moet in hoofd-
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zaak tot de Saksische invloedssfeer worden gerekend. Tot deze Nordsee-
küstengruppe wordt over het algemeen het in Nederlands gevonden Angel-
saksisch aardewerk gerekend (zie afbeeldingen 11 en 12).

Dit blijkt ook uit het hier onderzochte materiaal. Dit vertoont, zoals
gezegd, weinig Angelse kenmerken. Uitgesproken Saksisch kan men het ech-
ter ook niet noemen. De versiering is minder uitbundig en met name plasti-
sche versieringselementen zijn maar mondjesmaat terug te vinden. 
De migranten zullen daarom niet uit de Saksische kerngebieden afkomstig
zijn, maar meer uit de Noordzeekustgebieden van Noord-Duitsland, buiten
het Saksische kerngebied.

Onder het materiaal uit de Nordseeküstengruppe bevinden zich vrij veel
schaalvormen. Dit kenmerk, dat deze groep onderscheidt van het Saksische
materiaal uit het Saksische kerngebied, wijst op een relatie met het Elbe-
Wesergebied. Dergelijke schaalvormen zijn ook onder het Nederlandse
Angelsaksisch aardewerk goed vertegenwoordigd. Dit bevestigt, dat dit
Noordnederlandse materiaal in de Nordseeküstengruppe kan worden
geplaatst.

De verschillen binnen Noord-Nederland

Ook binnen het Friese gebied kunnen verschillen worden opgemerkt. Zo valt
op dat Westergo meer Mischgruppe-invloeden kent dan Oostergo, terwijl daar
weer meer schaalvormen worden gevonden (populair in het Elbe-Weserge-
bied). De schaalvormen in Westergo vertonen een wat noordelijke invloed. In
Friesland, zowel in Oostergo als in Westergo, zijn vrij sterke associaties met
het Westerwanna-materiaal (naar Plettke) te vinden, wat meer uitgesproken
Saksisch is. Ook zijn in Friesland zeer uitgesproken Saksische exemplaren in
enige mate aanwezig, zij het niet in Westergo (afbeelding 13). Oostholsteinse
invloeden zijn in Oostergo beperkt aanwezig, meer dan in Westergo (afbeel-
ding 14).
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10 Voorbeeld van ASA in Angelse stijl, FM 46A-1056,

Beetgum Besseburen (foto Fries Museum)



Hoewel de associaties minder overtuigend zijn dan bij de Friese vondsten,
zijn ook in Groningen het Westerwanna-materiaal en de Mischgruppe goed
vertegenwoordigd. In tegenstelling tot in Friesland, is in Groningen een rede-
lijke hoeveelheid schaalvormen te vinden, terwijl de Oostholsteinse invloe-
den hier ongeveer even sterk lijken als in Friesland. Echt duidelijk sprekend
Saksische exemplaren ontbreken hier nagenoeg. Het vondstmateriaal is voor-
al te plaatsen in de Nordseeküstengruppe, dus wat meer gemengd in stijl.

Ten zuiden van Drenthe, dat als het zuidelijkste deel van de Nordsee-
küstengruppe en van de Saksisch invloedssfeer kan worden aangemerkt,
houdt de verspreiding van Angelsaksische cultuurkenmerken vrijwel op.  Het
Drentse aardewerk gaat vanaf de derde en vierde eeuw steeds meer op dat uit
het Noordnederlandse kustgebied lijken en dat geldt vooral voor het Noord-
drentse materiaal. Mogelijk is een deel van het Noorddrentse Angelsaksisch
aardewerk door handel met het kustgebied verkregen.27

In Drenthe is ook sprake van invloeden van buiten de eigen cultuurzone.
Opvallend is bijvoorbeeld dat kookpotten er veelal Frankische kenmerken
hebben, terwijl men als serviesgoed, naast terra nigra-achtig aardewerk, het
Angelsaksisch aardewerk in Saksische stijl gebruikt. Deze vermenging is ook
terug te vinden in andere elementen van de materiële cultuur hier.28 Het
Noorddrentse materiaal vertoont veel Westerwanna-invloeden. Onder dit
materiaal is ook een typisch Saksisch exemplaar te vinden, namelijk een
Buckelurn. Een redelijk deel van de vormen bestaat hier uit schaalvormen,
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11 De Nordseeküstengruppe (naar Genrich 1954, selectie uit de tabellen en platen)

12 Vergelijkbare voorbeelden uit het Nederlandse materiaal. Van links naar rechts: FM 28-435¸
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waaronder veel Trichterpokale. Dat wijst, net als de grote hoeveelheid Scha-
lenurnen in deze provincie29, op invloeden vanuit het Elbe-Wesergebied.
Daarnaast komen echter ook, onder het als meer prestigieus te waarderen
materiaal, vaasvormen voor van een meer uitgesproken Saksische snit.

Al met al kan men concluderen dat de Friese en Groningse vondsten goed
vergelijkbaar zijn met het Noordduitse materiaal en dat ze meer uitgesproken
Saksisch zijn dan het Drentse materiaal. Dit Noorddrentse Angelsaksisch aar-
dewerk lijkt echter in vrij grote mate op dat uit Friesland en Groningen, waar-
schijnlijk door veel onderlinge uitwisseling. Het Drentse en dan met name het
Zuiddrentse materiaal lijkt meer inheems van karakter te zijn. Er is sprake van
invloed uit een gebied dat zelf ook minder uitgesproken Saksisch materiaal
kent. Dit wijst op banden met het wat zuidelijkere Elbe-Wesergebied en Rijn-
Wesergebied. 
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Voor de herkomst van eventuele migranten betekent dit het volgende: de
eigen plaats die Drenthe inneemt laat zien dat dit gebied wel tot de Saksische
invloedssfeer hoort, maar dat het tegelijkertijd ook andere invloeden onder-
vond. Het overnemen van een aardewerktraditie wijst op acculturatie met het
Noordnederlandse en het Noordduitse kustgebied. Dit is niet verwonderlijk
als men bedenkt dat Drenthe in de vierde eeuw gewoon bewoond was geble-
ven en om die reden vlak daarna nauwelijks of althans beduidend minder
migranten dan de kuststreken zal hebben ontvangen. De migranten die in
Friesland en Groningen neerstreken, lijken – zoals al eerder gezegd – vooral
uit de Saksische invloedssfeer afkomstig te zijn geweest. Zij zullen zich 
Saksisch genoemd hebben, niet omdat zij (allen) van de Saksische stam
waren, maar vanwege de overheersende invloed van de Saksen in het land
van hun herkomst even buiten het Saksische kerngebied.30

Fase 2: verdere ontwikkeling van regionale verschillen

De door de antropoloog D. Anthony geformuleerde migration stream theory31

veronderstelt dat migratie een geleidelijk proces is. Na een eerste periode van
migratie blijven er dankzij intensieve contacten met de oorsprongsgebieden
grote overeenkomsten in materiële cultuur bestaan. Deze observatie is ook
van toepassing op ons onderzoeksgebied in de tweede fase van het Angelsak-
sisch aardewerk. Nog steeds is het materiaal in te passen in de Nordseeküsteng-
ruppe en vertoont het vooral grote gelijkenis met het Noordduitse materiaal.
Niettemin is er in deze tweede fase wel sprake van meer Angelse invloeden en
daarmee ook van meer gelijkenis met de Ostholsteinische Formenkreis van
Genrich.

De sterkste Angelse invloed neemt men waar in Friesland en dan met
name in Oostergo. Hier is in verhouding veel aardewerk te vinden met rechte
lineaire versiering en strak ingedeelde versieringsschema’s met veel parallelle
groeven. Deze zelfde Angelse invloeden vindt men slechts in beperkte mate in
Groningen en Noord-Drenthe en ze ontbreken zelfs in Zuid-Drenthe. Het is
niet duidelijk hoe deze Angelse invloeden precies verklaard moeten worden.
Voor de instroom van Angelse migranten is het niet per sé een bewijs, ook al is
bekend dat in deze tijd Angelse migratie plaats vond. Verklaard moet ook nog
worden waarom Angelse invloeden in redelijke mate in Saksische gebieden
terug te vinden zijn, terwijl Saksische invloeden niet voor Angelse gebieden
zijn vastgesteld.32

Deze kanttekening laat onverlet dat in deze tweede fase eerdere ontwikke-
lingen worden voortgezet, in de zin dat de regionale verschillen uit de eerste
fase steeds duidelijker worden, in zo’n mate zelfs dat in de vijfde eeuw ver-
schillende regio’s kunnen worden onderscheiden. In de eerste fase was het
kustgebied een nog min of meer uniform geheel. Met name tussen het Friese
materiaal en het Groningse materiaal ontstaat nu een verschil, bijvoorbeeld
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in de zojuist al opgemerkte mate van Angelse invloed. Het Friese materiaal is
ook gemiddeld van betere kwaliteit dan het Groningse. Het is veelal iets beter
afgewerkt en wat rijker versierd. Het baksel is harder en er is vaker sprake van
een gepolijst oppervlak. Er zijn dan ook meer exemplaren Angelsaksisch aar-
dewerk uit Friesland die voor prestige-object door kunnen gaan dan uit Gro-
ningen.

Hieruit volgt dat uit de analyse van het Noordnederlandse Angelsaksisch
aardewerk allereerst een onderscheid tussen de drie Noordelijke provincies
blijkt. Dit valt vooral te verklaren op grond van de verschillen in de toen-
malige landschappelijke situatie, die de mate van onderling contact binnen
de regio’s grotendeels bepaald zullen hebben. De vondsten uit de gebieden
met intensieve contacten vertonen in elk geval onderling de grootste over-
eenkomsten. Dit onderscheid was te verwachten en is dan ook eerder
gemaakt: ook Knol bijvoorbeeld plaatst de Friese kerngewesten (Westergo en
Oostergo) tegenover de Oostlauwerse gewesten.33 Drenthe met de Hondsrug
vormt dan de derde landschappelijke eenheid. 

Op grond van het Angelsaksisch aardewerk is vervolgens nog een fijnere
onderverdeling mogelijk. Zo zijn er ook tussen de Friese gebieden Oostergo
en Westergo verschillen waarneembaar. In geval van het Drentse Angelsak-
sisch aardewerk is zelfs sprake van een sterke tweedeling. Het gaat dan om
een groep beter afgewerkt, rijker versierd materiaal en een meer alledaagse 
variant. In Noord-Drenthe lijkt veel van het Angelsaksisch aardewerk afkom-
stig te zijn van uitwisseling met het Noordnederlandse kustgebied (met
mogelijk een enkele import uit het Noordduitse gebied). In Zuid-Drenthe
daarentegen is het Angelsaksisch aardewerk vaker inheems van snit en – door
een minder intensief contact met het kustgebied – resultaat van een eigen
ontwikkeling. Het is een mogelijke aanwijzing dat Zuid-Drenthe in deze fase
in minder sterke mate deel uitmaakte van de Saksische Nordseeküstengruppe.

De late fase van het Angelsaksisch aardewerk: een veranderende culturele
oriëntatie 

Laat Angelsaksisch aardewerk kan, met enkele uitschieters in de achtste
eeuw, worden gedateerd op de late vijfde en de zesde eeuw. In Groningen en
met name in Friesland is meer laat Angelsaksisch aardewerk te vinden dan in
Drenthe, al neemt in de loop van de zesde eeuw ook in de kustprovincies de
hoeveelheid af. Drenthe kent in deze fase zelfs zo weinig laat Angelsaksisch
aardewerk dat het hier verder buiten beschouwing wordt gelaten. 

In deze periode treedt binnen het gehele Noordzeekustgebied dusdanige
vermenging op dat het onderscheid tussen de verschillende etnische groepen
zeer moeilijk zichtbaar wordt. Wel blijft de Saksische stijl de boventoon voe-
ren. Deze vermenging maakt het nog moeilijker dan het voor de voorafgaan-
de periode al was om onder de Noordnederlandse vondsten van elders geïm-
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porteerd Angelsaksisch aardewerk te herkennen. Wel is er in deze late fase, zo
kan men vaststellen, sprake van meer importen en invloeden uit verder af
gelegen streken..

Anders dan voor Noord-Nederland is er voor Engeland in deze latere
periode geen afname van Angelsaksisch aardewerk waarneembaar. In de
zesde eeuw is in Engeland bovendien sprake van uitbundig versierde exem-
plaren die in Nederland alleen in de tweede helft van de vijfde eeuw voorko-
men. Het Angelsaksisch aardewerk hier te lande wordt in de zesde eeuw juist
soberder in versiering. Ondanks deze verschillende ontwikkeling zijn voor
deze late periode toch ook invloeden vanuit Engeland merkbaar. De buidel-
en flesvormige exemplaren uit Noord-Nederland kennen parallellen in het
materiaal van Myres en Eagles (afbeelding 15). De kenmerkende versiering
van langgerekte Buckels en deuken met hierlangs verticale groevenbundels is
ook in Engeland een bekend fenomeen.

Scandinavische invloeden blijken vervolgens uit het soort versiering dat
gebruikt wordt. Deze is veel strakker ingedeeld dan bij de late vijfde-eeuwse
Buckel-urnen. Men treft meer rechte en rechthoekige lineaire en minder cur-
vilineaire versiering aan en dat is een algemeen noordelijk kenmerk.34 Deze
Scandinavische invloeden vindt men vooral terug in Friesland (afbeelding
16). Ook alleen in Friesland zijn door hun afwijkende stijl zeer herkenbare
duidelijk Jutse importen te vinden (afbeelding 17); in Groningen en Drenthe
ontbreken ze . Deze zijn zeer herkenbaar door hun afwijkende stijl. Scandina-
vische invloeden zijn echter lang niet in dezelfde mate te vinden als waarin
Nicolay deze bij de bracteaten ziet. De (van oorsprong) Saksische stijl blijft
hier de boventoon voeren. 

Samenvatting en conclusies

Met betrekking tot de herkomst van de migranten die in de volksverhuizings-
tijd de Noordnederlandse kuststreken binnentrokken, kom ik tot dezelfde
vaststelling als Bos en Brouwer en als Nicolay, namelijk dat deze migranten
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niet uit de Saksische kerngebieden afkomstig zijn, maar uit de Noordzeekust-
gebieden daarbuiten en uit een gebied iets zuidelijker, het zogenaamde Elbe-
Weser gebied. Ook het Drentse Angelsaksisch aardewerk is sterk vanuit dit
gebied beïnvloed. De zekerheid over deze conclusie is des te groter, nu aan de
onderzocht materiaalgroepen behalve metalen voorwerpen ook aardewerk is
toegevoegd.

Ook onze conclusies betreffende de culturele oriëntatie van de kustgebieden
in de latere periode zijn vergelijkbaar met die uit de genoemde onderzoeken.
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de Scandinavische invloed op de
vormgeving van metalen voorwerpen sterker lijkt te zijn dan op de uitvoering
van het aardewerk. Dit is niet strijdig met Nicolay’s opvatting, dat deze Scan-
dinavische invloed verband houdt met elitenetwerken die in deze periode
vanuit Scandinavië zijn gevormd en uitgebouwd, maar ondersteunt deze
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zelfs in zekere zin. Waardevolle objecten als gouden bracteaten zullen veeleer
in zulke elitenetwerken hebben gecirculeerd dan alledaagse gebruiksvoor-
werpen als aardewerk.

De studie van Angelsaksisch aardewerk levert meer op dan waardevolle
kanttekeningen alleen. Omdat het in Drenthe geïntroduceerd is in een on-
onderbroken aardewerktraditie, vormt het – voortbouwend op het werk van
Taayke – indirect maar cruciaal bewijs voor de stelling dat in de vierde eeuw
Friesland grotendeels en Groningen in belangrijke mate ontvolkt zijn geraakt.
Dit bewijs is richtinggevend voor vervolgonderzoek naar de culturele beïn-
vloeding vanuit de streken waaruit de migranten afkomstig waren.

Van het Angelsaksisch aardewerk als relatief eenvoudig en kwetsbaar
gebruiksgoed zijn beduidend meer vondsten bekend dan van welke andere
karakteristieke en specifieke materiaalgroep uit deze periode dan ook. Op
grond van deze hoeveelheid is het mogelijk om binnen Noord-Nederland
voorzichtig regionale verschillen te onderscheiden die weer van belang zijn
voor de studie naar de onderlinge verhoudingen in Noord-Nederland. Daar-
bij is niet zozeer het onderscheid tussen Drenthe en de kustprovincies van
belang. De eigen positie van Drenthe is immers niet zo verrassend en valt
goed te verklaren op grond van de afwijkende ligging en de continuïteit in
bewoning. Drenthe nam een eigen plaats in en onderging ook andere invloe-
den. Isolement is hier beslist niet de verklarende factor, immers ons onder-
zoek biedt aanwijzingen dat tussen Noord-Drenthe en de kuststreken (han-
dels)contacten hebben bestaan. Belangrijker in dit opzicht zijn de eerste hier
geconstateerde aanwijzingen voor verschillen binnen het kustgebied, tussen
het latere Groningen en Friesland en binnen Friesland tussen Oostergo en
Westergo. Deze verschillen verdienen nadere aandacht, aangezien zij moge-
lijk kunnen verduidelijken welke organisatiegraad de eerste migratie en de
sedertdien ontwikkelde samenleving kenden. 

Dat het voor onderzoek beschikbare Angelsaksisch aardewerk tot nu toe
vooral uit losse vondsten bestaat, bemoeilijkt het onderzoek. Daarom is
nader onderzoek gewenst. Nog niet alle onderzoeksgegevens van onderzoch-
te grafvelden waarbinnen sprake is van een duidelijke context en goed gedo-
cumenteerde metalen bijgaven zijn gepubliceerd. Ook zouden nieuwe opgra-
vingen aanvullende informatie kunnen leveren. Op grond daarvan is het
wellicht mogelijk verdere nuancering aan te brengen in de datering van het
materiaal en daarmee in de ontwikkelingsfasen van het Angelsaksisch aarde-
werk. Ook voor scherpere en meer genuanceerde conclusies over de sociale
en etnische achtergronden in het Noordnederlandse kustgebied en over de
regionale verschillen daarin is contextgebonden onderzoek noodzakelijk.

u 
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Noten

1 Bos & Brouwer, 2005; Nicolay 2005.  2 Krol, 2005.  3 Knol 1993, 196, 218.  4 Bijv. De

Langen en Nierstrasz.  5 Plettke 1921; Myres 1969; Van Es 1967.  6 Van Es dateert zijn

types aan de vroege kant; de latere types plaatst hij tot in maximaal de vijfde eeuw.

Gecombineerde vondsten van laat-Angelsaksisch aardewerk en aardewerk dat tot de

zesde eeuw en later is te dateren tonen echter aan dat Angelsaksisch aardewerk ook in

de zesde eeuw voorkwam. Dit maakt de datering van Van Es tot maximaal de vijfde

eeuw onhoudbaar. Zie voor voorbeelden Lanting 1977.  7 Knol 1993, 53-54, 196.  8 Ken-

nett 1978, 11. 9 Van Es 1967, 289-317; zie ook Bos & Brouwer 2005 voor de datering van

kruisvormige fibulae.  10 Myres 1969, 23.  11 Zie ook de uitleg van Plettke 1921, 41-48.

12 Zie ook Van Es 1967, 298-300.  13 Knol 1993, 53-54; Plettke 1921, 41-48. 14 Knol 1993,

54-55, figuur 10. 15 Lanting 1977, 68; Van Es 1969, 129-134; vergelijk bijvoorbeeld de

late komvormen bij Myres, 1969. 16 Mondelinge mededeling E. Taayke, beheerder van

het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis, en eigen onderzoeksresultaten.  17 Bitter

1991, 335; Heidinga 1997, 16-17; Carmiggelt 2000, 27.  18 Van Es 1967.  19 Mondelinge

mededeling E. Taayke en A. Nieuwhof (Groninger instituut voor Archeologie).  20 Van

Es 1967, 188.  21 Heidinga 1997, 16-17; Nicolay 2006, 67.  22 Van Es 1990, 190-191.  23

Hines 1999,. 220-225; Hedeager 1992, 123-124. 24 Genrich 1954, 40; Schmid 1981; Van

Es 1967, 317-317.  25 Myres 1969 en Eagles 1979.  26 Genrich 1954.  27 Van Es 1990, 188-

191; Bitter 1991, 335.  28 Taayke 2003, 8-9.  29 Schmid 1981.  30 Hines 1999, 230-231;

Hamerow 1997, 37; Gerrets 1996, 42; Eagles 1979, 78.  31 Zie ook Bos & Brouwer 2005, 20-

21.  32 Eagles 1979, 79.  33 Knol 1993, 108-229. 34 Myres 1969, 52, 73; Eagles 1979, 79.
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Een koninklijk machtscentrum in 
vroegmiddeleeuws Friesland?
De interpretatie van goudvondsten uit de late zesde
en vroege zevende eeuw na Chr.

J O H A N  N I C O L A Y

Inleiding

De vroege geschiedenis van Friesland staat momenteel sterk in de belangstel-
ling.1 Op verschillende locaties in de provincie zijn ‘archeologische steunpun-
ten’ ingericht, van waaruit archeologische fiets- en wandeltochten kunnen
worden ondernomen. Eén van deze steunpunten vormt Wijnaldum, tussen
1991 en 1993 het centrum van een zowel nationaal als internationaal belang-
wekkende opgraving.2 Hoewel de gezochte residentie van een Friese koning
niet kon worden aangetoond, wijst de samenstelling van het vondstmateriaal
op een uitzonderlijk rijke nederzetting, waar een edelsmid werkzaam was en
een hooggeplaatste, vermoedelijk koninklijke elite woonde

De rijkdom van Wijnaldum is niet onverwacht, gezien het grote aantal
vroegmiddeleeuwse kostbaarheden dat uit het noordwesten van Friesland
bekend is.3 Bijzonder is de rijkdom aan goudvondsten, waaronder de rijk met
halfedelsteen ingelegde mantelspeld van Wijnaldum en de indrukwekkende
goudschat van Wieuwerd. Deze rijkdom wordt al sinds de vroege twintigste
eeuw met het bestaan van een Fries koninkrijk in verband gebracht, dat in
haar grootste omvang de kuststrook van België tot aan Denemarken zou heb-
ben beslaan.4 In ieder geval gedurende de zevende eeuw – de periode waaruit
de meeste goudvondsten dateren – zou noordelijk Westergo het machtscen-
trum van dit koninkrijk of een deel hiervan hebben gevormd.5 De uitvoering
van de kostbaarheden lijkt kenmerkend voor het terpengebied en zou met het
uitdrukken van een regionale, Friese identiteit verband houden.6

De laatste jaren wordt het bestaan van een omvangrijk, Fries koninkrijk,
de aanwezigheid van een machtscentrum in Westergo en zelfs het bestaan
van een vroegmiddeleeuwse, Friese identiteit bestreden. Zo worden in
De Vrije Fries van 1998 door Jos Bazelmans, Danny Gerrets en Arent Pol kant-
tekeningen geplaatst bij de centrumfunctie van noordelijk Westergo.7 Zij zijn
van mening dat de concentratie van goudvondsten in dit gebied niet samen-
hangt met de aanwezigheid van een koninklijk machtscentrum, maar met de
mogelijkheid tot succesvolle metaaldetectie. De spreiding van goudvondsten
in het Noord- en ook Westnederlandse kustgebied zou niet de oorspronkelij-
ke, vroegmiddeleeuwse situatie tonen, maar door allerlei factoren zijn verte-
kend.
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Onlangs is het bestaan van een krachtige elite, heersend over een uitgestrekt
gebied, ook door Wolfert van Egmond en zijn collega’s van de Universiteit
Utrecht in twijfel getrokken.8 Zij gaan er vanuit dat er in de periode vooraf-
gaand aan de twaalfde/dertiende eeuw geen sprake was van een volk dat zich
Friezen noemde. ‘Fries’ wordt voor deze periode gezien als een geografische
term, gebruikt door buitenstaanders. Voor de vroege Middeleeuwen zouden
geen (historische) aanwijzingen bestaan van een politieke eenheid en een
Friese elite die een ‘eigen’ identiteit heeft uitgedragen,. 

De tijd is rijp nader in te gaan op de positie die het Noordnederlandse ter-
pengebied en met name Westergo gedurende de vroege Middeleeuwen heeft
ingenomen temidden van machtige buren als de Scandinaviërs, de Angelsak-
sen en de Franken. Hierbij zal één specifieke vondstgroep, die in de discussie
over Fries koningschap altijd een cruciale rol heeft gespeeld, centraal staan:
de goudvondsten uit de late zesde en de eerste helft van de zevende eeuw na
Chr. Het onderzoek vormt een vervolg op de bespreking van de iets oudere
bracteaten (gouden hangers, datering eerste helft zesde eeuw) in de vorige
Vrije Fries en kan in drie delen worden opgesplitst. In het eerste deel wordt
een overzicht gegeven van de goudvondsten die uit het Noordnederlandse
terpengebied bekend zijn. Ook enkele nieuwe en nog ongepubliceerde detec-
tievondsten worden hierbij besproken. 

Het tweede deel richt zich vervolgens op vier vragen die relevant zijn voor
de uiteindelijke interpretatie van de vondsten:
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1 Geografische spreiding van de schatvondsten met één of meer gouden objecten uit het

Noordnederlandse terpengebied. De nummers verwijzen naar de tekst. De ondergrond 

is naar: Vos en Knol 2005, 134-135 (situatie circa 800 na Chr.), waarbij de belang-

rijkste landschappelijke eenheden zijn aangegeven (van de kust naar het binnen-

land: kwelder- en oeverwallen, kwelder, veen en Pleistoceen zand)



1. In welke sierstijl zijn de gouden objecten uitgevoerd en kan hierbij een
regionale, Friese stijl – wijzend op een eigen groepsidentiteit – worden
onderscheiden?

2. Hoe werden de gouden objecten gedurende de vroege Middeleeuwen
gebruikt en welke sociale status is aan de individuele stukken toe te wijzen?

3. Hoe zijn de objecten in de grond beland; gaat het hierbij om verloren, 
verborgen of ritueel gedeponeerde stukken?

4. Is het mogelijk op grond van de ruimtelijke spreiding van de vondsten en
hun sociale status binnen het terpengebied een sociaal-politiek kernge-
bied aan te wijzen?

In het derde en laatste deel wordt geprobeerd de vondsten te interpreteren in
het licht van machtsvorming en eventueel Fries koningschap. Hierbij zullen
de kostbaarheden uit het onderzoeksgebied in een grotere geografische con-
text worden geplaatst, namelijk die van het veronderstelde ‘Groot Friesland’.
Ter afsluiting zal als aanvulling op het artikel in de vorige Vrije Fries een nieu-
we bracteaatvondst uit Friesland worden gepresenteerd.

Goudvondsten uit het Noordnederlandse terpengebied: een overzicht

Met een aanzienlijke hoeveelheid van ca. 1,5 kilo aan goudvondsten kan de
Merovingische periode voor het Groningse en vooral het Friese terpengebied
als een ‘gouden eeuw’ worden beschouwd. Deze hoeveelheid vertegenwoor-
digde in de vroege Middeleeuwen een vermogen en is binnen Nederland
onovertroffen. De goudvondsten uit het terpengebied zijn op te splitsen in
goudschatten en losse vondsten; van beiden zal hier een kort overzicht 
worden gegeven.9 Vanwege hun nauwe verwantschap met gouden objecten,
worden tot de losse vondsten ook (verguld) zilveren en bronzen stukken gere-
kend die zijn ingelegd met de rode halfedelsteen almandijn; onder het alman-
dijn is goudfolie aangebracht, bedoeld om de weerkaatsing van zonlicht te
versterken.

Schatvondsten

Schatvondsten kunnen worden gedefinieerd als bestaande uit twee of meer
objecten die gezamenlijk zijn begraven. Hiertoe behoren in totaal negen
complexen uit het Noordnederlandse terpengebied, die voor het belangrijk-
ste deel in de late negentiende en vroege twintigste eeuw bij de commerciële
afgravingen van terpen en wierden zijn aangetroffen (zie tabel 1, afbeelding 1).10

Het gaat om de volgende vondsten:

35Een koninklijk machtscentrum?



1. De muntschat van Midlum

In 1925 komen tijdens het graven van een waterleiding in de terp Middelstein
bij Midlum verschillende gouden munten tevoorschijn, die mogelijk in een
aardewerken potje waren begraven.11 De schatvondst bestaat uit tenminste
15 solidi, waarvan er 14 zijn gedetermineerd. Eén van de munten is door-
boord om als hanger te kunnen worden gedragen. Dit gold ook voor een twee-
de munt, waarvan het oog echter zorgvuldig is verwijderd. De gedetermineer-
de munten zijn gedurende de vijfde en zesde eeuw geslagen in
Constantinopel, het huidige Istanboel. Opvallend is het grote tijdsverschil
tussen de oudste (Marcianus: 450-457) en de jongste exemplaren (Justinianus
I: 527-565). Aannemelijk is dat de munten rond het midden of in het derde
kwart van de zesde eeuw Friesland als één complex hebben bereikt.

2. De muntschat van Scharnegoutum

In 1942 wordt in de ‘zool’ van de deels afgegraven dorpsterp van Scharnegou-
tum een gouden munthanger aangetroffen.12 Aannemelijk is dat dit stuk
onderdeel heeft uitgemaakt van een grotere schatvondst, aangezien in 1863
en 1922 op dezelfde terp al twee munthangers zijn gevonden. De oorspronke-
lijke muntschat lijkt tijdens de terpafgraving onopgemerkt te zijn gebleven en
verspreid te zijn geraakt, waarbij een deel van de objecten wellicht verloren is
gegaan. De resterende munthangers zijn vervaardigd uit solidi, die door het
aanbrengen van een simpel rib-oog tot hanger zijn omgewerkt. Eén van de
ogen is afgebroken of verwijderd. De munten bestaan uit één in het Franse
Arles geslagen solidus en twee in Constantinopel geslagen exemplaren (date-
ring respectievelijk circa 370, 500 en 590). Het grote tijdsinterval tussen de
munten en de combinatie van laat-Romeinse en Byzantijnse munten is
opmerkelijk. Onzeker is of de munten gezamenlijk zijn aangevoerd. Als dit het
geval is, dan zal dat in de late zesde of vroege zevende eeuw zijn gebeurd.

3. De muntschat van Nietap

De muntschat van Nietap (noordelijk Drenthe) bestaat uit 41 munten die tus-
sen 1866 en 1906 zijn gevonden.13 Tot deze vondst behoren één solidus, 39 tre-
misses en twee zogenaamde ‘Friese korrels’, eenvoudige munten met een ver-
gelijkbaar gewicht als de tremisses. Interessant is het voorkomen van een
grote aantal lokaal geslagen, ‘Friese’ munten. Naast de Friese korrels, gaat het
om 13 tremisses, waarbij drie varianten herkenbaar zijn: de typen Dronrijp B,
C en D. De solidus is afkomstig uit Constantinopel; de tremisses stammen uit
het Frankische gebied. Het ontbreken van in Dorestad geslagen munten
(vanaf 635/640), evenals de uitvoering van de ‘Friese’ stukken wijzen op een
sluitdatum van de schatvondst rond 630/635.
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4. De goudschat van Wieuwerd

De grootste en meest spectaculaire goudschat is in 1866 tijdens de commer-
ciële afgraving van de terp Bessens bij Wieuwerd aangetroffen (afbeelding 2).14

De schat was begraven in ‘een grauwgekleurd, onbeholpen potje’ en bestaat
uit in totaal 39 objecten.15 Het grootste deel van de schat wordt gevormd door
munten die tot hanger zijn omgewerkt (28x) of in een ring zijn gevat (1x). 
De overige objecten bestaan uit twee ronde en twee niervormige hangers,
drie bracteaatachtige hangers, twee biconische vingerringen en de afgebro-
ken voet van een grote disc-on-bow fibula. De fibula, de hangers en de om-
lijsting van enkele van de munthangers zijn met gouddraad (filigrain) ver-
sierd. Daarnaast waren beide ronde hangers oorspronkelijk deels met
almandijn ingelegd. De munten, bestaande uit solidi en tremisses, zijn onder
verschillende keizers in Constantinopel en Italië geslagen. Daarnaast gaat het
om ‘Germaanse’ imitaties van keizerlijke munten. De jongste exemplaren zijn
imitaties van munten van keizer Chlotarius II (613-629), wat op een datering
van de schatvondst laat in het eerste of vroeg in het tweede kwart van de
zevende eeuw wijst.

5. De goudschat van Dronrijp

In de late negentiende eeuw kwam bij Dronrijp een omvangrijke goudschat
aan het licht, begraven in ‘eene kleine urn of aarden pot’ (afbeelding 3).16
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2 De schatvondst van Wieuwerd: met 39 objecten en een gewicht van 220 gram de meest omvang-

rijke goudschat uit het Fries-Groningse terpengebied (foto Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)
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De schatvondst is in twee delen verzameld en bestaat uit vier fragmenten van
een grote, gouden gesp, een hanger, een goudbaar, 42 munten en een enigs-
zins driehoekig object, waarvan de functie onduidelijk is. De gesp had oor-
spronkelijk een lengte van maar liefst 18 cm en was versierd met filigrain en
almandijn.17 Interessant is het voorkomen van een lange goudbaar en lokaal
geslagen munten, waaronder tremisses (typen Dronrijp A-D en pseudo-
Madelinus/Dorestad) en Friese korrels. Verondersteld is dat de baar uit een
deel van de in stukken geknipte gesp is gegoten; van de baar zouden vervol-
gens schijfjes zijn afgekapt om Friese korrels van te maken. Het verschil in
goudgehalte tussen de baar en de drie aangetroffen korrels spreekt dit echter
tegen.18 Dat de baar wel degelijk als grondstof voor munten of sieraden heeft
gediend, tonen kapsporen aan één van de uiteinden. Het andere uiteinde is
sterk gesleten, een aanwijzing dat de staaf met enige regelmaat werd getoetst
om het goudgehalte te bepalen. De gesp is vermoedelijk ergens in de eerste helft
van de zevende eeuw vervaardigd.19 Vrij snel moet dit stuk ook weer zijn ge-
sloopt, zoals blijkt uit de datering van de lokaal geslagen munten (ca. 635-650).

Dat deze goudschat de voorraad van een edelsmid of muntmeester heeft
gevormd, lijkt voor de hand liggend.20 Hoewel de vondst een belangrijke aan-
wijzing vormt voor lokale goudproductie – waaronder het vervaardigen van
munten – is het echter onwaarschijnlijk dat een dergelijke hoeveelheid goud
ook het bezit van een smid heeft gevormd.21

3 De goudschat van Dronrijp. Zie ook de afbeelding in kleur, nr. 7 in het fotokatern 

(foto Fries Museum)
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6. De gouden plaatjes van Krassum

Tot deze schatvondst hebben oorspronkelijk zes of zeven rechthoekige plaat-
jes behoord, die in de late negentiende eeuw in de bovenlagen van de Gro-
ningse dorpswierde van Krassum zijn aangetroffen (afbeelding 4).22 Er zijn
slechts twee van deze plaatjes bewaard gebleven; van de overige stukken had
‘[...] de dochter van den 19en eeuwschen wierdebewoner zich, o rampzalige
menschelijke ijdelheid! een armband laten maken’.23 Beide plaatjes bestaan
uit blikgoud, waarop een patroon van gevlochten filigraindraad is aange-
bracht. Op één van de plaatjes is een rand van drie lege, rechthoekige ‘clois-
ons’ zichtbaar, waarin zich oorspronkelijk rode almandijn heeft bevonden.
De plaatjes hebben mogelijk het beslag van een riem of een drinkhoorn
gevormd. De filigrainversiering doet sterk denken aan genoemde fibula uit
Wieuwerd. Daarnaast bestaan duidelijke overeenkomsten met de uitvoering
van de slangenmotieven op gespen en schijffibulae uit Engeland, waarvan de
laatste vrij nauwkeurig van de late zesde tot in de eerste drie decennia van de
zevende eeuw worden geplaatst.24

4 Twee van de gouden plaatjes uit de schatvondst van Krassum (foto’s Groninger Museum)

5 De gouden hangers van Marsum (foto’s Groninger Museum)



7. De gouden hangers van Marsum

De tweede goudschat uit het Groningse terpengebied bestaat uit twee han-
gers die rond 1910 in de dorpswierde van Marsum zijn aangetroffen (afbeel-
ding 5).25 De ronde hangers zijn met filigrain versierd en voorzien van een rib-
oog, dat in één geval is afgebroken. Opvallend is het verschil in kleur van
beide hangers, duidend op een sterk verschillend goudgehalte. Directe paral-
lellen zijn bekend uit Midden- en Zuid-Duitsland, waar ze regelmatig in Fran-
kische en Alamannische graven voorkomen.26 Een datering in de late zesde of
eerste helft van de zevende eeuw is op grond van genoemde grafvondsten en
het voorkomen van overeenkomstige filigrainversiering op Engelse schijffibu-
lae voor beide hangers uit Marsum het meest waarschijnlijk.27

8. De schatvondst van Hogebeintum

Het vondstcomplex van Hogebeintum is afwijkend van karakter, omdat het
niet alleen gouden objecten betreft.28 Naast een grote, gouden disc-on-bow
fibula, gaat het om een snoer van glazen kralen en enkele zilveren ringen
(afbeelding 6). Bijzonder is ook dat de vondst is gedaan tijdens een terpafgra-
ving die onder toezicht stond van een archeologisch correspondent van het
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6 De schatvondst van Hogebeintum, inclusief zilveren vingerringen en kralensnoer 

(naar: Knol 1993, 77). 



Fries Museum (1907).29 Doordat deze op een kaart van het afgegraven perceel
bijzondere vondsten of waarnemingen aangaf, betreft het hier de enige schat-
vondst uit de periode van de terpafgravingen waarvan de exacte vondstloca-
tie bekend is. Uit deze overzichtskaart blijkt dat de sieraden op een andere
locatie dan het van dezelfde terp bekende grafveld zijn aangetroffen. Aange-
zien meerdere objecten bewust bij elkaar zijn begraven, gaat het vrijwel zeker
om een schatvondst. De gouden fibula is nog volledig intact en aan de voor-
zijde versierd met filigrain. Het sieraad kan op stilistische gronden later dan
de fibula van Wieuwerd en het nog te bespreken exemplaar uit Wijnaldum, ver-
moedelijk in het tweede kwart van de zevende eeuw worden geplaatst.
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7 Gouden beslagstuk van een exclusief zwaard uit Wijnaldum. Het beslag was om acht gou-

den nagels gebogen (foto Groninger Instituut voor Archeologie)

Tabel 1  Overzicht van  schatvondsten uit het Fries-Groningse terpengebied (inclusief

Nietap) naar ouderdom

vindplaats fibula (munt-) wapen munt overig totale datering

hanger gewicht

Midlum - 2 - 13 - 57 550-575

Scharnegoutum - 3 - - 13 585-615

Krassum - - - - 6 of 7 - 590-630

Marsum - 2 - - - 6 590-650

Wieuwerd 1 37 - 1 220 615-630

Wijnaldum - 1 - 8 2 600-650

Dronrijp - - - 30 4 260 (600-)650

Nietap - - - 41 - 56 630-635

Hogebeintum 1 - - - - 193 625-650

De datering heeft betrekking op het moment van productie of in het geval van munt-

vondsten de sluitdatum. Het gewicht is in grammen en de jaartallen zijn na Chr.



42 Johan Nicolay

9. Het zwaardbeslagdepot van Wijnaldum

Een gouden beslagstuk wordt hier eveneens tot de schatvondsten gerekend,
omdat het om acht gouden nagels was dichtgeknepen (afbeelding 7). 
Dit kleine vondstcomplex is aangetroffen tijdens de opgraving van de terp
Tjitsma bij Wijnaldum (1993). Het beslag is zadelvormig en aan buitenzijde
versierd met filigrain. Verschillende grafvondsten, onder andere uit het
beroemde scheepsgraf van Sutton Hoo (ca. 625 na Chr.), tonen dat het hier
een sierbeslag van de greep van een exclusief zwaard betreft.30 Zwaarden met
dergelijke sierelementen dateren uit de eerste helft van de zevende eeuw,
zoals door de contextdatering van de vondst uit Wijnaldum (Merovingisch)
wordt onderstreept.

Losse vondsten

Naast schatcomplexen, bestaan de Fries-Groningse goudvondsten uit een
groot aantal los gevonden stukken (afbeelding 8). In de eerste plaats gaat 
het om 155 gouden munten (inclusief munthangers), bestaande uit solidi,
tremisses, evenals lokaal geslagen imitaties van tremisses en Friese drup-
pels.31 De overige vondsten bestaan uit sieraden en sierelementen van kleding
en de heupgordel. Daarnaast kan een deel van de vondsten met het toetsen
en bewerken van goud in verband worden gebracht. 

De grootste groep wordt gevormd door sieraden, waaronder enkele man-
telspelden. Het meest exclusieve stuk is de maar liefst 17 cm lange disc-on-
bow fibula van Wijnaldum. Tussen 1953 en 1993 zijn enkele tientallen frag-

8 Geografische spreiding van los gevonden, gouden objecten, en (verguld) zilveren objecten

met almandijn uit het Noordnederlandse terpengebied. Voor de ondergrond, zie afbeelding 1
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menten van de kapot geploegde fibula op de terp Tjitsma aangetroffen, wat
de mogelijkheid bood het sieraad – met uitzondering van de schijf – te
reconstrueren (afbeelding 9).32 De mantelspeld is opgebouwd uit een zilveren
kern die met blikgoud is bedekt. De voet- en kopplaat zijn volledig ingelegd
met rode almandijn, waarbij zowel geometrische motieven als dierfiguren
voorkomen. Op de voet zijn twee symmetrisch in elkaar vervlochten dieren
herkenbaar; hun ogen worden door twee van de vijf ronde knoppen
gevormd.33 De voet is met een zilveren brug aan de kopplaat verbonden. De
halfronde brug is bedekt met blikgoud, dat met S-vormige gouddraden is ver-
sierd. Van de achterzijde van de fibula zijn het scharnier van de naald, één van
de twee vogelkopjes die mogelijk naast de naald waren geplaatst en enkele
stukken blikgoud bewaard gebleven. Hoewel dit sieraad vaak later wordt
gedateerd, kan op stilistische gronden van een productie rond 600 worden
uitgegaan.34

Tot een tweede, veel kleinere disc-on-bow fibula behoort een rechthoekige
kopplaat uit Menaldum (afbeelding 10).35 Deze is van verguld zilver en inge-
legd met drie ronde stenen van almandijn. De boog en de voetplaat zijn afge-
broken. Het stuk kan rond dezelfde tijd als de fibula uit Wijnaldum, maar ook
enkele decennia later zijn vervaardigd.

9 De gouden, met almandijn ingelegde disc-

on-bow fibula van Wijnaldum. Zie ook de

afbeelding in kleur (nr. 8 in het fotokatern),

met daarop tevens delen van de achterzijde

(foto Fries Museum, Leeuwarden)



44 Johan Nicolay

Ingelegd met almandijn is ook een S-vormige fibula van verguld zilver uit
Slappeterp (afbeelding 10).36 Het object bestaat uit twee dierenkoppen die
met een S-vormig slangenlichaam zijn verbonden. Het lichaam is bedekt met
acht rechthoekige cloisons, opgevuld met stukjes rode halfedelsteen. Verge-
lijkbare fibulae zijn in grote aantallen in Frankische en Alamannische graven
aangetroffen en worden in de late zesde eeuw gedateerd.37

Naast fibulae, kunnen enkele halssieraden tot de losse vondsten gerekend
worden. In de eerste plaats betreft het een ronde hanger uit Cornjum, waar-
van het oog is afgebroken (afbeelding 11).38 De hanger vertoont aan de voor-

10 Kopplaat van een disc-on-bow fibula uit Menaldum (links) en een S-vormige fibula uit Slappe-

terp, beide van verguld brons en versierd met almandijn (naar: Zijlstra 2003, 9; 2005, 13)

11 Gouden hangers uit het terpengebied (foto’s Fries Museum, Groninger Museum en Gronin-

ger Instituut voor Archeologie): met almandijn versierde hanger uit Cornjum (linksboven),

omegavormige hanger uit de dorpsterp van Wijnaldum (midden boven), ronde hanger uit 

Wijnaldum-Okkinga (rechtsboven), niervormige hanger uit Wijnaldum-Tjitsma (linksonder),

en niervormige hanger uit Wierum (rechtsonder) 



zijde een gelijkarmig kruis met een centraal geplaatste knop en knoppen aan
de uiteinden van de armen; een vergelijkbaar motief is ook op één van de
hangers uit de schatvondst van Wieuwerd zichtbaar. De armen zijn ingelegd
met almandijn en de knoppen met een rode granaatsteen. Rondom het kruis
is een versiering van sterk gestileerde en met elkaar vervlochten diermotieven
zichtbaar. Interessant is een uit filigrain opgebouwd driehoek die zich aan de
achterzijde van de hanger onder het oog bevindt. Dergelijke sierelementen
zijn van gouden bracteaten en ook van munthangers goed bekend, maar
bevinden zich altijd aan de voorzijde.39 Een recente detectievondst bestaat uit
een ronde knop met een diameter van ca. 8 mm, die vermoedelijk onderdeel
van een vergelijkbare hanger als het exemplaar uit Cornjum heeft gevormd
(afbeelding 12). De gouden knop is afkomstig van de terp Wijnaldum-Tjitsma
en ingezet met een rode granaatsteen. In de derde plaats kan gewezen wor-
den op een eveneens recente vondst van dezelfde terp (afbeelding 12). 
Het gaat om een druppelvormig stuk blikgoud. Door het aanbrengen van
opstaande randen zijn cloisons gevormd, bedoeld voor vier stukjes alman-
dijn. Aangezien restanten van de pasta – altijd aangebracht onder de alman-
dijn – ontbreken en er aan de achterzijde geen sporen van soldeer zichtbaar
zijn, gaat het vrijwel zeker om een halffabrikaat.40 Dit stuk was vermoedelijk
bedoeld om als één van de armen van een gelijkarmig kruis op een hanger te
worden aangebracht.41 Het kruismotief is van hangers en schijffibulae uit
Engeland goed bekend. De schijffibulae kunnen op grond van grafvondsten
vrij nauwkeurig aan het eind van de zesde en in de eerste drie decennia van
de zevende eeuw worden geplaatst.42 

Minder rijk van uitvoering zijn drie hangers uit Wijnaldum en een vierde
exemplaar uit het Groningse Wierum.43 De eerste hanger uit Wijnaldum
(dorpsterp) is omegavormig en versierd met filigrain (afbeelding 11).44 Langs
de buitenrand zijn vier pareldraden gesoldeerd die onderaan de hanger naar
buiten krullen. Het centrale deel van de hanger is versierd met een ‘lus’, nu
met de naar buiten gekrulde uiteinde aan de bovenzijde. Bijzonder is dat zich
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12 Druppelvormig ‘arm’ (links), met ribben versierd oog (midden) en gouden, met 

granaatsteen ingelegde knop van gouden hangers, aangetroffen in Wijnaldum-Tjitsma 

en Schalsum (rechts). De eerste twee objecten zijn halffabrikaten (foto’s Fries Museum en 

Groninger Instituut voor Archeologie) 



op de achterzijde een runeninscriptie bevindt, die gelezen kan worden als
hiwi (‘stammoeder’ of ‘echtgenote’). De tweede hanger, aangetroffen tijdens
het archeologisch onderzoek op de terp Tjitsma, bestaat uit een maanvormig
stuk blikgoud, waarvan beide uiteinden in naar binnen krullende stukken
pareldraad uitlopen (afbeelding 11). De hanger is voorzien van een rib-oog.
Het derde exemplaar, afkomstig uit Wierum, heeft een vergelijkbare vorm
(afbeelding 11).45 De halve maan en de gekrulde armen zijn nu echter in 
filigrain op een niervormig stuk blikgoud gesoldeerd. Het oog is afgebroken.
Tot slot is onlangs op de terp direct oostelijk van Tjitsma (de terp Okkinga)
een voor het Friese gebied tot op heden unieke hanger aangetroffen (afbeel-
ding 11). De ronde hanger bestaat uit een bol stuk blikgoud aan de voor- en
een plat stuk blikgoud aan de achterzijde. Rondom is op de platte buitenrand
een fijne pareldraad gesoldeerd. Restanten van een grotendeels verwijderd
oog aan de achterzijde tonen dat het huidige riboog een vervanging vormt.
Omegavormige en ronde, bolle hangers zijn bekend uit graven in het Franki-
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13 Gouden kraal uit Midlum (linksboven), gouden oorbel uit Hogebeintum (rechtsboven),en

(onder) zij- respectievelijk bovenaanzicht van de gouden knop van een vermoedelijk zilveren

haarnaald uit Wijnaldum-Voorrijp (foto’s: Fries Museum en Groninger 

Instituut voor Archeologie)



sche en Alamannische gebied en worden in de late zesde en eerste helft van
de zevende eeuw gedateerd.46 De uitvoering van de ronde hanger komt verder
overeen met de sierknoppen van de disc-on-bow fibulae uit Wieuwerd en
Hogebeintum. De niervormige hangers lijken kenmerkend voor het Friese
gebied; het voorkomen van vergelijkbare exemplaren in de schatvondst van
Wieuwerd wijst op een gebruik gedurende de eerste helft van de zevende eeuw.

Bedoeld om aan een hanger van onbekende vorm te worden bevestigd, is
een 5 mm breed rib-oog uit Schalsum (afbeelding 12). Het stuk bestaat uit een
smalle strip blikgoud met een halfrond en een rechthoekig uiteinde. De strip
is voor ongeveer de helft met vier parallelle ribben bestempeld. Zoals de ogen
van de reeds beschreven hangers tonen, was het de bedoeling het geribde uit-
einde aan de voorzijde van een hanger te solderen en het omgebogen, onver-
sierde uiteinde aan de achterzijde. Dat de strip brons niet is gebogen en geen
sporen van soldeer vertoont, betekent dat het stuk nooit als oog is gebruikt en
als halffabrikaat kan worden beschouwd. Gezien de lengte van het oog (1,8
cm) was deze niet voor een bracteaat, maar voor een zesde- of zevende-eeuw-
se hanger bedoeld. De strip is opvallend bleek van kleur, een aanwijzing voor
een relatief laag goudgehalte. 

Onderdeel van een halssieraad heeft tot slot een gouden kraal uit Midlum
gevormd (afbeelding 13). Deze recente detectievondst is biconisch van vorm
en versierd met een geribbelde strip blikgoud en lusvormige motieven in 
filigrain. De kraal doet wat betreft vorm en versiering sterk denken aan de
ogen van enkele Scandinavische bracteaten.47 Tevens bestaan overeenkom-
sten met de ogen van de rijk uitgevoerde (munt-)hangers uit Wieuwerd. De
kraal is niet nauwkeuriger dan in de late zesde of eerste helft van de zevende
eeuw te plaatsen.

Los gevonden vinggerringen zijn met drie vondsten vertegenwoordigd.
De uitvoering van twee exemplaren uit Westergeest en Bolsward (afbeelding
14) doet sterk denken aan één van de ringen uit de schatvondst van Wieu-
werd.48 Ze bestaan uit een munt, gevat in een met gouddraad versierde
omlijsting. Aan de achterzijde is als eigenlijke ring een smalle strip brons
bevestigd. De uiteinden van deze strip zijn, net als bij de muntring uit Wieu-
werd, opengeknipt en gekruld achterop de omlijsting en munt gesoldeerd.
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14 Gouden muntvingerringen uit (links) Westergeest en (rechts) Bolsward (foto’s Fries Museum)



Aan beide zijkanten is de ring voorzien van een sierknop, opgebouwd uit drie
gouden bolletjes; ook dit element komt bij de ring uit Wieuwerd voor. Beide
munten, respectievelijk een triënt en een solidus, dateren uit de zevende
eeuw; de solidus is vermoedelijk tussen 613 en 641 in Constantinopel gesla-
gen. Een belangrijk verschil met de ring uit Wieuwerd is dat de hier genoemde
stukken groffer van uitvoering zijn. Een derde ring is afkomstig uit Marssum
(afbeelding 15). Evenals twee van de vingerringen uit Wieuwerd, is de ring
biconisch van vorm en met stempelmotieven versierd. Gezien het voorko-
men van beide typen ringen in de schatvondst van Wieuwerd, kan van een
overeenkomstige datering in de eerste helft van de zevende eeuw worden uit-
gegaan. 

Tot de gouden sieraden is ook een oorbel uit Hogebeintum te rekenen
(afbeelding 13). Het ronde object bestaat uit een dik stuk gouddraad dat aan
de onderzijde maanvormig is verbreed. Het verbrede deel is met eenvoudige
motieven in filigrain versierd. De vorm van het object doet enigszins denken
aan oorbellen uit het Mediterraanse gebied; de versiering met filigrain wijst
echter op productie in onze regionen. Op grond van deze versiering kan de
oorbel in de eerste helft van de zevende eeuw worden gedateerd.

Een gouden knop uit Wijnaldum-Voorrijp lijkt het uiteinde van een haar-
naald te hebben versierd (afbeelding 13).49 De ronde knop is versierd met vier
gouden bolletjes, omgeven door pareldraad (drie rondom en één aan de
bovenzijde). Vergelijkbaar pareldraad is aangebracht op de overgang naar de
afgebroken naald. Restanten van een zwarte, teerachtige substantie op de
onderzijde wijzen mogelijk op een reparatie.50 Een overeenkomstige knop is
in een Frankisch graf te Niedenstein aangetroffen en wordt in de late zevende
eeuw of vroege achtste eeuw geplaatst.51 Genoemde grafvondst wordt in de
late zevende of vroege achtste eeuw gedateerd. Een datering in de eerste helft
van de zevende eeuw is voor de haarnaald en enkele van de hangers uit het-
zelfde graf echter waarschijnlijker.
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15 Fragmenten van een biconische vingerring

(links) uit Marssum en (rechts) het boven- en zij-

aanzicht van een vermoedelijk gordelbeslag uit

Beetgum (tekening M. Weijns, Groninger 

Instituut voor Archologie)



Met het wapentuig hangt een piramidevormige knop uit het Groningse Ezin-
ge samen (afbeelding 16).52 De knop bestaat uit een zilveren kern, bekleed
met blikgoud en rondom versierd met almandijn en filigrain. Op de driehoe-
kige vlakken zijn gestileerde dierenkoppen zichtbaar, ingelegd met alman-
dijn. Vergelijkbare knoppen komen onder andere voor in het scheepsgraf van
Sutton Hoo.53 Daarnaast zijn uit het Friese Dongjum (4x), Oosterbierum en
Wijnaldum enkele zilveren en (verguld) bronzen exemplaren bekend.54 Twee
van de knoppen uit Dongjum zijn met almandijn en respectievelijk met niël-
lo en een schelpachtig materiaal versierd en worden tot de hier besproken
kostbaarheden gerekend (afbeelding 16). Dit geldt ook voor de met almandijn
versierde knop uit Oosterbierum. Er wordt vanuit gegaan dat twee van deze
knoppen ter plekke van de zwaardschede aan een soort zwaardkwasten
waren bevestigd; door deze om de greep te knopen, kon het in de schede
gestoken zwaard worden vastgezet (afbeelding 17).55 De sierknop uit Ezinge
is, evenals de fibula van Wijnaldum, waarschijnlijk rond of kort na 600 ver-
vaardigd; de ten opzichte van jongere stukken nog weinig stilistische uitvoe-
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16 Piramidevormige knoppen van ‘zwaardkwasten’ uit (boven) Ezinge en (onder) Dongjum.

Van het stuk uit Dongjum is zowel de voor- als (rechts) de achterzijde afgebeeld 

(foto’s Fries Museum en Groninger Instituut voor Archeologie)



ring van het dierfiguur vormt hiervoor de belangrijkste aanwijzing. De overi-
ge knoppen zijn niet nauwkeuriger dan in de eerste helft van de zevende
eeuw te dateren.

Minder rijk van uitvoering is een langwerpig beslag uit Beetgum, dat ver-
moedelijk een smalle gordel heeft gesierd (afbeelding 15). Dergelijke gordels
werden vaak samen met een brede heupgordel gedragen en dienden voor de
ophanging van het zwaard.56 Het beslag heeft een breedte van ruim 1,5 cm en
is voorzien van vier lege zettingen voor ronde (granaat-)stenen.In de buiten-
ste zettingen zijn twee gouden nagels zichtbaar die door het beslag heen ste-
ken. Directe parallellen zijn niet voorhanden. Voorlopig wordt een datering in
de zevende eeuw aangehouden.

Onderdeel van kleding hebben waarschijnlijk drie dunne stukken
gedraaid gouddraad van de terp Tjitsma bij Wijnaldum gevormd (dikte 0,4
mm). In een vrouwengraf in het Frankische gebied (Wesel-Bislich, ca. 600) zijn
maar liefst 70 van dergelijke gouddraden aangetroffen.57 Aannemelijk is dat
luxe kledingstukken met deze draden waren doorvlochten. De vondstcontext
van het gouddraad uit Wijnaldum wordt tussen ca. 640 en 750 gedateerd.
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17 Reconstructie van een zwaardriem met piramidevormige knoppen, gebaseerd op de graf-

vondsten uit het Engelse Sutton Hoo (naar: Bruce-Mitford 1978, fig. 423, 425)



Onlangs is bij de opgraving van een terp ter plekke van het Oldehoofsterkerk-
hof in Leeuwarden een gouden nagel aangetroffen (afbeelding 18).58

De nagel is eenvoudig van uitvoering en gezien de lichte kleur en sporen van
corrosie (groen en zwart) vervaardigd met goud dat in sterke mate met zilver
en koper is vermengd.59 De vondstcontext – een terplaag – wijst op een ver-
moedelijke datering in de vroege Middeleeuwen. De aangrenzende lagen
hebben vondstmateriaal uit de zesde tot negende eeuw opgeleverd. De func-
tie van de nagel is vooralsnog onduidelijk. Uit de literatuur zijn geen parallel-
len bekend.

Een vondstcategorie die met het gebruik van gouden objecten in een sy-
steem van goederenuitwisseling samenhangt, wordt gevormd door kleine
goudbaartjes en een vermoedelijke toetsnaald. Tot de baartjes behoren een
rechthoekig stuk met afgeronde uiteinden en twee ronde exemplaren uit 
Wijnaldum (de terpen Tjitsma en Okkinga), evenals een langgerekt baartje uit
Slappeterp.60 Eén van de ronde baartjes heeft een diameter van slechts 0,5 cm
en bestaat uit een platgeslagen gouddruppel (afbeelding 19). Het recht-
hoekige exemplaar uit Wijnaldum vertoont aan beide uiteinden slijtage-
sporen, een aanwijzing dat het stuk veelvuldig is getoetst om het goudgehalte
te bepalen (afbeelding 19). Bij het toetsen van goud heeft mogelijk ook een
gouden naald uit Wijnaldum-Tjitsma een rol gespeeld.61 Deze naald, tijdens
de opgraving aangetroffen in de bouwvoor, bestaat uit een rond staafje dat
enigszins taps toeloopt. Het brede uiteinde is voor 3/4 schuin afgekapt en ver-
der afgebroken. Het andere uiteinde is tot een punt gehamerd en redelijk
gesleten. Met dit uiteinde kon een streep op een toetssteen worden gezet om
de kwaliteit van een ander gouden object hiermee te vergelijken. Van dergelij-
ke toetsstenen zijn uit Wijnaldum twee exemplaren bekend, in beide gevallen
met duidelijke goudstrepen.62
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18 Eenvoudige, in goud uitgevoerde nagel aangetroffen bij de recente opgravingen op het

Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden (foto Groninger Instituut voor Archeologie)

19 Langgerekte goudbaar uit Wijnaldum (foto Fries Museum)



De laatste groep losse vondsten bestaat uit kleine, vaak onooglijke objecten
die we pas sinds de introductie van de metaaldetector kennen: stukken ‘hak-
goud’, smeltbrokken en gouddruppels. Het gaat hierbij om objecten die met
lokale goudproductie samenhangen. Om oude sieraden of andere objecten
om te smelten en in nieuwe stukken te verwerken, zijn ze eerst vaak in stuk-
ken gehakt. Van dit zogenaamde ‘hakgoud’ zijn uit Wijnaldum (2x), Slappe-
terp, Tzummarum (2x) stukken bekend (afbeelding 20). Op goudproductie
wijzen ook smeltbrokken van goud uit Wijnaldum (2x) en Minnertsga (alle-
drie detectievondsten), evenals twee gouddruppels die bij het archeologische
onderzoek in Wijnaldum zijn aangetroffen (terplaag en bouwvoor).63 De
smeltbrokken zijn in twee gevallen verontreinigd met koper en waarschijnlijk
ook met zilver. Tot slot kan gewezen worden op de opgravingsvondst van een
smeltkroesfragment uit Wijnaldum, waarop kleine gouddruppels zichtbaar
zijn.64 Genoemde objecten zijn op grond van de vorm niet of nauwelijks
dateerbaar. Ook de vondstcontext van de gouddruppels uit Wijnaldum levert
geen aanvullende informatie op. Dit geldt wel voor de smeltkroes; deze 
is afkomstig uit een waterput, die ongeveer gelijktijdig met een hutkom en
een boerderij uit ca. 650-750 in gebruik is geweest. Gezien de uniforme date-
ring van de gouden sieraden uit het terpengebied, kunnen de aanwijzingen
voor goudproductie vermoedelijk in dezelfde periode worden geplaatst (ca.
600-650). 

Opmerkelijk is dat in het Noordnederlandse terpengebied vrijwel geen
gouden voorwerpen uit graven bekend zijn. Het enige voorbeeld wordt
gevormd door het beslag van een ringfibula, afkomstig uit een urn met cre-
matie die in Hogebeintum is opgegraven (afbeelding 21).65 De voorzijde van
de speld is versierd met slordig aangebrachte cirkels van filigrain en vier
knoppen van schelpachtig materiaal. De overige grafvondsten bestaan uit
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20 Stukken hakgoud uit Wijnaldum (linksboven), Slappeterp (rechtsboven) en Tzummarum

(onder en geheel rechts) (tekeningen M. Weijns, Groninger Instituut voor Archeologie)
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Tabel 2  Overzicht van losse goudvondsten en (verguld) zilveren/bronzen objecten
met almandijn uit het Fries-Groningse terpengebied naar type object en versierings-
wijze

vindplaats object almandijn filigrain gewicht datering
Wijnaldum disc-on-bow fibula + + ca. 200 ca. 600
Menaldum kop disc-on-bow fibula + - - 600-630
Slappeterp S-fibula + - - 585-600
Cornjum* hanger met kruismotief + + 8.5 590-630
Wijnaldum sierknop hanger + + 0.5 590-630

met kruismotief
Wijnaldum drupvormige ‘arm’ hanger + - 0.4 590-630

met kruismotief; halffabrikaat
Wijnaldum omegavormige hanger - + 0.9 590-650
Wijnaldum niervormige hanger - + 1.2 600-650
Wierum* niervormige hanger - + 2.2 600-650
Wijnaldum ronde hanger - + 0.8 590-650
Schalsum rib-oog hanger; halffabrikaat - - 0.9 590-650
Midlum biconische kraal - + 1.7 590-650
Westergeest* vingerring met muntvatting - + 7.5 600-650
Bolsward vingerring met muntvatting - + 10.2 600-650
Marssum biconische vingerring (fragment) - - 1.1 600-650
Hogebeintum ronde oorbel - + 1.3 600-650
Wijnaldum knop haarnaald -    + 1.0 600-650
Ezinge* piramideknop zwaard +     + 14.2 ca. 600
Dongjum piramideknop zwaard + - 3.6 600-650
Dongjum piramideknop zwaard + - - 600-650
Oosterbierum piramideknop zwaard + - - 600-650
Beetgum rechthoekig gordelbeslag (+) - 0.7 600-700?
Wijnaldum gouddraad kleding (?) - - 0.2 600-700
Leeuwarden nagel - - 0.4 600-700?
Wijnaldum goudbaartje -    - 3.0 600-650?
Wijnaldum goudbaartje - - 0.6 600-650?
Wijnaldum goudbaartje - - 0.3 600-650?
Slappeterp goudbaartje - - 1.3 600-650?
Wijnaldum toetsnaald (?) - - 0.8 600-650?
Wijnaldum hakgoud - - 3.4 600-650?
Wijnaldum hakgoud - - 0.7 600-650?
Slappeterp hakgoud - - 2.9 600-650?
Tzummarum hakgoud - - 3.3 600-650?
Tzummarum hakgoud - - 0.5 600-650?
Wijnaldum smeltbrok - - 3.6 600-650?
Wijnaldum smeltbrok - - 11.0 600-650?
Minnertsga smeltbrok - - 12.1 600-650?
Wijnaldum gouddruppel - - 1.2 600-650?
Wijnaldum gouddruppel - - 0.7 600-650?
Wijnaldum smeltkroes met gouddruppels - - - ca. 650

Het overzicht is exclusief munten en munthangers van goud. De gewichten zijn in
grammen en de dateringen na Chr. Oudere vondsten, aangetroffen ten tijde van de
terpafgravingen (ca. 1840-1945), zijn met een sterretje gemarkeerd.



een ijzeren gesp, een ijzeren ring, een kraal en een onduidelijk voorwerp. De
fibula vertoont sterke overeenkomsten met schijffibulae uit Engeland en
dateert uit de late zesde of eerste decennia van de zevende eeuw.66

Dat kostbaarheden incidenteel aan de dode werden meegegeven, tonen
ook de bijgiften uit een inhumatiegraf dat in de dorpsterp van Aalsum is aan-
getroffen (afbeelding 22). 67 Naast een kralensnoer en een ‘amuletdoosje’ van
bronsblik, bevatte het graf een vrij slordig uitgevoerde disc-on-bow fibula van
brons. Zowel de beugel als de voet zijn ingelegd met almandijn, waaronder
blikgoud herkenbaar is. De schijf ontbreekt vreemd genoeg en is waarschijn-
lijk verloren gegaan. Hoewel de vorm niet geheel overeenkomt, kan van een
zelfde datering als de uit goud vervaardigde exemplaren worden uitgegaan. 
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21 Gouden ringfibula uit een crematiegraf bij

Hoogebeintum (foto Fries Museum)

22 Bronzen, met almandijn ingelegde disc-on-bow fibula en andere bijgiften uit een 

inhumatiegraf bij Aalsum (foto Fries Museum)



Uit het gepresenteerde overzicht blijkt dat de goed dateerbare goudvondsten
uit de vroege Middeleeuwen in een opvallend korte periode thuishoren,
namelijk van de late zesde tot in de eerste helft van de zevende eeuw na Chr.
Dit beeld wordt door de contextdatering van enkele van de vondsten uit de
opgraving in Wijnaldum onderstreept. In de tweede plaats kan worden opge-
merkt dat het vrijwel uitsluitend schatvondsten en losse vondsten betreft.
Grafvondsten zijn bijzonder zeldzaam, een belangrijk gegeven voor de latere
interpretatie van de hier beschreven vondsten.

Een regionale, ‘Friese’ sierstijl?

Het terpengebied neemt binnen Noordwest Europa een uitzonderlijke plaats
in, ingesloten tussen drie machtige buren: de Franken aan de zuidzijde, de
Scandinaviërs aan de noordzijde en de Angelsaksen aan de westzijde. De lig-
ging temidden van gebieden met een sterk eigen artistieke ontwikkeling is
duidelijk weerspiegeld in de uitvoering van de sieraden en andere objecten
van goud; deze vertoont een opvallende mengeling van stijlelementen. Hier
zal op de vraag worden ingegaan of de uitvoering kenmerkend genoeg is voor
het terpengebied om van een eigen sierstijl te mogen spreken. Deze vraag is
niet alleen relevant in het licht van groepsidentiteit, maar vormt ook een
directe reflectie van de sociaal-politieke situatie; het wijst namelijk op de aan-
wezigheid van lokale ateliers van goudsmeden die in opdracht van een (regio-
nale) elite werkten. 

Boeles is in 1909 de eerste die enkele van de sieraden uit het terpengebied
– de disc-on-bow fibulae uit Wieuwerd en Hogebeintum – wat betreft vorm en
versiering als vermoedelijk ‘Friese producten’ beschouwd.68 Åberg komt enige
tijd later tot dezelfde conclusie en benadrukt de bijzondere positie van het ter-
pengebied als culturele brug tussen de Scandinavische en Engelse sierkunst.69

Bijna 60 jaar later wijst Arrhenius op de artistieke relatie tussen het Noord-
Frankische gebied, het Friese terpengebied en Engeland. Zij plaatst de fibula
van Wijnaldum, samen met enkele Frankische schijffibulae en de gouden sie-
raden uit het scheepsgraf van Sutton Hoo, op grond van versiering en de
samenstelling van de pasta onder de almandijn (sand putty) in één culturele
groep, aangeduid als de Noordzee-groep.70 Ongeveer gelijktijdig wijst Mazzo
Karras op de sterke overeenkomsten tussen het vondstmateriaal uit Friesland
en Kent.71 Het belangrijkste aan haar werk is echter dat zij overtuigend kan
aantonen dat de door haar besproken goudvondsten uit het terpengebied 
in de meeste gevallen geen importstukken vormen, maar in lokale, Friese 
ateliers zijn vervaardigd.

Om de stilistische positie van de Fries-Groningse stukken ten opzichte
van de vondsten uit omliggende gebieden te bepalen, is het van belang ook
de goudvondsten uit de voorafgaande periode (ca. 500-550) bij de discussie te
betrekken.72 Het gaat hierbij om bestempelde hangers, zogenaamde bractea-
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ten, die op een sterke culturele binding met het Scandinavische gebied wij-
zen. Het merendeel van de hangers uit het terpengebied is vermoedelijk ter
plekke vervaardigd. Naast imitaties van Scandinavische bracteaten, gaat het
om een tot op heden uniek stuk uit Wijnaldum. Interessant is het voorkomen
van typisch ‘Friese’ handen op drie van de bracteaten uit de schatvondst van
Achlum; het lijkt hier om een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een eigen
sierstijl te gaan. 

Nadat op beperkte schaal bracteaten zijn vervaardigd, duurt het nog bijna
een eeuw, voordat van een bloeiperiode in de productie van gouden sierele-
menten sprake is. Deze vangt mogelijk aan met de productie van de fibula van
Wijnaldum en de piramidevormige knop van Ezinge, twee objecten die
gezien de naturalistische uitvoering van de dierfiguren nog in een Scandina-
vische traditie thuishoren en meteen als artistieke topstukken uit de vroege
Middeleeuwen kunnen worden beschouwd. Kenmerkend voor de ‘Friese’
goudsierkunst uit de late zesde en eerste helft van de zevende eeuw is een
geleidelijke afname van Scandinavische stijlinvloeden. In plaats daarvan ont-
staan nauwere banden met het overzeese Kent en is de overname van stijlele-
menten uit het Frankische en ook uit het Alamannische gebied zichtbaar. 

De regio’s waarop het terpengebied zich wat betreft sierstijl voornamelijk
richt, vallen binnen de door Arrhenius voorgestelde Noordzee-groep. De
objecten uit deze groep worden gekenmerkt door een grote variatie aan sie-
raden met zowel cloisonné-, als filigrainversiering. Binnen de Noordzee-
groep onderscheidt het terpengebied zich, samen met Kent, door enkele
karakteristieke typen sieraden en stijlelementen (afbeelding 23). Zo is de disc-
on-bow fibula een sieraad dat, behalve in Scandinavië, vooral in het Friese en
Kentse gebied voorkomt. Tot de voor beide gebieden kenmerkende sierele-
menten behoren het kruismotief met vijf knoppen en allerlei van oorsprong
Scandinavische diermotieven. Naast de sieraden uit Kent, kunnen ook de
juwelen uit het graf van Sutton Hoo (East Anglia) tot deze Fries-Kentse stijl-
groep gerekend worden.

Ondanks de nauwe stilistische relaties, onderscheiden de Friese sieraden
zich op een aantal punten van de Kentse juwelen. In de eerste plaats wijken
de Friese disc-on-bow fibulae wat betreft grootte en vorm af van de Kentse
voorbeelden. Verder lijken de biconische vingerringen, de bolle vorm van de
niervormige hangers, de uitvoering van de luxe munthangers uit Wieuwerd,
evenals de slordige filigrainversiering op een groot aantal stukken kenmer-
kend voor de Friese goudsierkunst.73 Een belangrijk kenmerk van de vondsten
uit het terpengebied is ook dat de dierstijlmotieven steeds stilistischer van
uitvoering worden. Zo vertonen de fibula van Wijnaldum en de piramidevor-
mige knop uit Ezinge duidelijk dierlijke elementen, terwijl de bek van het dier
op de voetplaat van de fibula uit Wieuwerd slechts met een gebogen stuk
gouddraad is weergegeven. Bij latere sieraden, zoals de hanger uit Cornjum
en de gouden plaatjes uit Krassum, is de dierstijl vervangen door een vlecht-
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motief, waarbij geen kop of staart meer herkenbaar zijn. Het naturalistische,
van oorsprong Scandinavische element lijkt met name in de Friese kunst plaats
te hebben gemaakt voor een bijzonder stilistische dierstijlornamentiek.74

Niet voor alle goudvondsten uit het terpengebied is productie in Friese ate-
liers aannemelijk. Zo zijn voor de S-vormige hanger uit Slappeterp directe
parallellen bekend uit het Frankische en Alamannische gebied, een aanwij-
zing dat het hier vermoedelijk een sieraad met een zuidelijke herkomst
betreft.

Geconcludeerd kan worden dat het merendeel van de sieraden kenmer-
ken vertonen die onderdeel uitmaken van een voor het terpengebied ken-
merkende Friese stijlgroep. Dat er gedurende de late zesde en de eerste helft
van de zevende eeuw in ieder geval in het Friese terpengebied – en specifiek
in Westergo – goudsmeden actief zijn geweest, kan ook via een andere weg
worden aangetoond. Genoemd zijn de vondsten van hakgoud en smeltbrok-
ken. Daarnaast hebben de opgravingen in Wijnaldum gouddruppels en een
fragment van een smeltkroes met kleine gouddruppeltjes opgeleverd. 
Dat de productie van goud niet beperkt bleef tot eenvoudige sieraden met
filigrainversiering, tonen drie andere vondsten uit Wijnaldum: een vermoede-
lijk halffabrikaat van een deel van een hanger met kruismotief, een stukje ruwe
almandijn en als ultiem bewijs een kleine matrijs om het blikgoud dat onder
het almandijn werd aangebracht van een rasterpatroon te voorzien; dit
bestempelde bladgoud is kenmerkend voor sieraden met almandijn.75 Op de
vraag of het bestaan van een Friese stijlgroep in verband kan worden gebracht
met een regionale elite die met behulp van kostbaarheden een groepsidenti-
teit tot uitdrukking brengt, zal in de discussie worden ingegaan.
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23 Nauw aan de Noord-Nederlandse vondsten verwante sieraden van goud uit het Engelse Kent:

schijffibula uit Abingdon (links) en gesp uit Taplow, beide versierd met filigrain en almandijn

(naar: Åberg 1926, fig. 220; Jessup 1974, pl. 25.1)



Gebruik en sociale status van gouden prestigegoederen

Wanneer we er vanuit gaan dat het merendeel van de gouden objecten uit het
terpengebied ter plekke is vervaardigd, is de volgende vraag hoe deze objec-
ten in het vroegmiddeleeuwse terpengebied zijn gebruikt en welke (symboli-
sche) betekenis ze voor de eigenaar hebben gehad. Wapens, sieraden en
onder andere kledingaccessoires zijn in de vroege Middeleeuwen nauw ver-
want aan het ‘beeld’ van een persoon. Zijn of haar status en rijkdom werd aan
omstanders kenbaar gemaakt door het dragen van zogenaamde prestigegoe-
deren, waarbij gouden objecten gedurende de zesde en zevende eeuw tot de
meest gewaardeerde statussymbolen behoorden. 

Om grip te krijgen op de betekenis van de gouden objecten uit het terpen-
gebied, is het van belang de circulatie van goud in vroegmiddeleeuwse
samenlevingen kort toe te lichten. Goud komt in Noordwest-Europa niet als
grondstof voor en moest door koningen of andere leiders via deelname aan
interregionale uitwisselingsnetwerken worden verkregen. De verkregen stuk-
ken – sieraden, munten of baren – werden voor een belangrijk deel omge-
smolten en in wapentuig, sieraden of gordelonderdelen met een eigen sier-
stijl verwerkt. Om hun macht te controleren en zo mogelijk te versterken
werden deze nieuwe prestige-objecten door leiders aan hun volgelingen uit-
gedeeld, die daar trouw en (militaire) steun tegenover moesten stellen.76 Ook
deze volgelingen konden eigen groepen volgelingen onderhouden, waarbij
kostbaarheden via een getrapt systeem van de koninklijke familie tot het
niveau van lagere groepen volgelingen circuleerden. 

Het uitdelen van gouden objecten in dit netwerk van ‘patronen’ en ‘cliën-
ten’ was zonder twijfel de belangrijkste wijze waarop goud circuleerde. Daar-
naast kan goud een meer commerciële functie hebben gehad bij de uitwisse-
ling van specifieke goederen. Vooral het gebruik van munten, baartjes en
hakgoud is in deze context te verwachten; niet de vorm of versiering, maar
het gewicht aan goud bepaalt in dit geval de waarde van een object. Tot slot
kan gewezen worden op andere vormen van betaling, bijvoorbeeld als bruids-
schatten of losgeld.

Maar wat maakt een object nu precies tot een prestigegoed? In de eerste
plaats had goud op zich al een belangrijke symbolische betekenis. Deze hing
direct samen met de gecontroleerde en daardoor beperkte toegang tot goud.
Ondanks de waarde van goud als grondstof, was de ‘status’ van een object niet
eenvoudigweg gerelateerd aan de hoeveelheid goud die was verwerkt. Hier-
voor waren ook andere aspecten van belang. Naast een ‘buitenlandse’ her-
komst of specifieke geschiedenis (de zogenaamde ‘culturele biografie’), zijn
vooral vorm en artistieke kwaliteit bepalend voor de symbolische waarde van
een object. Beide laatste aspecten zullen hier verder worden uitgewerkt, aan-
gezien de meeste objecten uit het terpengebied ter plekke zijn vervaardigd en
over de biografie van individuele objecten zonder historische gegevens niet of
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nauwelijks een uitspraak is te doen. Dat voor enkele stukken wel degelijk van
een belangrijke biografie kan worden uitgegaan, tonen sporen van intensief
gebruik en reparatie – daarnaast worden de oorsprong en geschiedenis van
belangrijke prestigegoederen in de Beowulf veelal specifiek genoemd.77

Om de symbolische waarde en status van de vondsten uit het Noordne-
derlandse terpengebied te bepalen, zullen de besproken objecten wat betreft
vorm en versiering met de momenteel bekende prestige-objecten van goud
uit een groter gebied rondom de Noordzee worden vergeleken. Naast objec-
ten uit de vroege Middeleeuwen, worden ook enkele relevante vondstcatego-
rieën uit de volksverhuizingstijd bij de analyse betrokken.

Tot de belangrijkste statusgoederen kunnen in de eerste plaats gouden
arm- en halsringen worden gerekend.78 De vondsten uit Noordwest-Europa
en Scandinavië dateren van de derde tot in de vijfde eeuw en kennen we als
onderdeel van schatvondsten en als bijgiften uit koninklijke of aristocratische
graven, waaronder het graf van de Frankische koning Childeric (Doornik, 482
na Chr.).79 Aangenomen wordt dat de ringen uitsluitend gedragen werden
door koningen en hun directe volgelingen. Van de gouden arm- en halsringen
zijn ook uit Nederland enkele vondsten bekend. Het gaat om de gouden, rijk
met stempelmotieven versierde exemplaren van het Nederrijnse type Velp,
aangetroffen in de schatvondsten van Velp, Olst, Rhenen en Beilen.80 Daar-
naast is in Deventer onlangs een groot deel van een gouden armring aange-
troffen, behorend tot het gebruikelijke type dat ook in het graf van Childeric is
vertegenwoordigd (de zogenaamde Kolbenarm- of halsringen).81 In het Fries-
Groningse gebied ontbreken vondsten tot op heden; hier komen alleen bron-
zen halsringen voor.82

Aan het einde van de zesde eeuw is een interessante verschuiving in het
gebruik van gouden statusgoederen zichtbaar, waarbij de positie van de arm-
en halsringen als prestige-objecten wordt overgenomen door de disc-on-bow
fibulae. Ook de mantelspelden werden onder de kin gedragen en lijken de
halsringen als hoge statussymbolen te hebben vervangen. Aangezien exclu-
sieve, met rode almandijn ingelegde sieraden en wapens symbool staan voor
koninklijke macht, heeft Gerrets vermoedelijk gelijk wanneer hij de vlakdek-
kend met deze halfedelsteen beklede fibula uit Wijnaldum als kroonjuweel
beschouwt.83 Wat betreft sociale status vergelijkbare, met ‘koninklijke’ alman-
dijn versierde juwelen zijn bekend uit het genoemde graf van Childeric en het
scheepsgraf van Sutton Hoo.84 Voor de met filigrain versierde stukken uit
Wieuwerd en Hoogebeintum is een associatie met koningen of hun directe
volgelingen eveneens waarschijnlijk.

Vergelijkbaar wat betreft sociale status zijn de gouden, met almandijn 
of filigrain versierde gespen met een driehoekige of rechthoekige vorm.85

Deze gordelonderdelen zijn voornamelijk bekend uit het Angelsaksische
gebied en vormen hier één van de belangrijkste statussymbolen uit de vroege
Middeleeuwen; de in goud uitgevoerde gespen zijn daarmee als de Engelse
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tegenhanger van de Friese disc-on-bow fibulae te beschouwen. De associatie
van dergelijke gespen met koninklijke families en hoge aristocraten wordt
bevestigd door vondsten uit Sutton Hoo en het recent ontdekte graf van de
‘Prittlewell prince’ (afbeelding 24).86 De gesp uit Dronrijp is ten dele met
almandijn ingelegd geweest en daarmee vergelijkbaar met enkele van de
stukken uit het Angelsaksische gebied. Gezien de uitzonderlijke lengte (circa
18.5 cm) kan dit stuk zonder twijfel met de toplaag van de vroegmiddeleeuw-
se samenleving in verband worden gebracht.

Een belangrijke groep prestigegoederen wordt gevormd door wapens. In
de eerste plaats gaat het om met goud versierde zwaarden en zwaardschedes.
Hiertoe behoren de zesde-eeuwse ‘ringzwaarden’, gekenmerkt door een
zware, gouden ring op de zwaardknop en een gouden beslag om de bovenzij-
de van de schede.87 Nauw verwant aan dit type zijn de jongere, zevende-
eeuwse zwaarden – al dan niet met ring, waarvan de greep en schede rijk zijn
versierd met goudbeslag, vaak ingelegd met almandijn.88 Aan de ‘kwasten’
van deze zwaarden zijn uit edelmetaal vervaardigde, piramidevormige knop-
pen bevestigd. Hoewel niet voorzien van gouden sierelementen, wordt een
tweede groep prestigieuze wapens gevormd door gelijktijdige helmen van het
type Vendel.89 Zowel de met goud versierde zwaarden als deze helmen worden
tot de koningen en de hoogste groep volgelingen gerekend; van beiden zijn in
het scheepsgraf van Sutton Hoo stukken aangetroffen.90 Onderdeel van het
jongere type zwaard heeft het zadelvormige beslag uit Wijnaldum gevormd,
evenals verschillende piramidevormige knoppen. Ook van de Vendelhelm is
een vondst uit Friesland bekend. Het gaat om twee met dierfiguren versierde
uiteinden van een helmboog uit Hallum (afbeelding 25).91

Een enigszins vergelijkbare statusfunctie kan voor de gouden vingerrin-
gen worden verondersteld. De ringen met muntvatting komen regelmatig in
Frankische graven voor, terwijl de biconische exemplaren als een specifiek
Fries type kunnen worden beschouwd. Gouden vingerringen lijken kenmer-
kend voor koninklijke of aristocratische graven – waaronder opnieuw het graf
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van Childeric – en kunnen met leden van koninklijke families en de hoogste
groep volgelingen in verband worden gebracht.92 Veelzeggend is ook de
vondst van een gouden vingerring uit graf 49 in het Franse Saint-Denis, dat 
op grond van een monogram op de voorzijde (ARNEGUNDIS REGINE) aan
Arnegunde wordt toegewezen.93 Zij behoorde als tweede echtgenote van
Chlotarius I (511-562) en als moeder van Chilperich (562-584) tot het Franki-
sche koningshuis. De hoge status van gouden vingerringen blijkt eveneens uit
het voorkomen van beide typen, samen met een gouden disc-on-bow fibula,
in de schatvondst van Wieuwerd 

De toewijzing van (munt-)hangers, kralen en andere, al dan niet met 
filigrain versierde objecten is minder eenvoudig. Deze objecten worden rela-
tief vaak in graven aangetroffen en zijn ook in het terpengebied goed verte-
genwoordigd. Hoewel individuele stukken moeilijk aan specifieke sociale
groepen zijn toe te wijzen, zijn de sierelementen wat betreft grootte (en daar-
mee gewicht aan goud) en versieringswijze niet vergelijkbaar met de reeds
besproken statusobjecten. Op grond van grafvondsten uit het Alamannische
gebied komt Christlein tot een zelfde conclusie: hij rekent de luxere wapens,
gordelonderdelen en sieraden tot zijn kwaliteitsgroepen C en D, eigendom
van de heersende aristocratie, terwijl eenvoudigere stukken – over het alge-
meen van brons en zilver – aan volgelingen met een lagere sociale status wor-
den toegewezen.94

Samengevat kan worden gesteld dat er een onderscheid valt te maken tus-
sen gouden arm- en halsringen, disc-on-bow fibulae, wapenonderdelen en
vingerringen enerzijds, en een restgroep van eenvoudigere stukken ander-
zijds. Op grond van de exclusiviteit van het betreffende type object en de kwa-
liteit van de versiering, blijkt het mogelijk een verdere onderverdeling te
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maken en de vondsten aan verschillende niveaus van volgelingen en in enke-
le gevallen specifiek aan leden van een koninklijke familie toe te wijzen. In
afbeelding 26 zijn de verschillende categorieën van gouden prestigegoederen
samen genomen en in een zogenaamde ‘sociale piramide’ geplaatst. 
Uitgangspunt bij de toewijzing aan sociale niveaus is dat exclusiviteit en uit-
voering van de objecten samenhangt met de afstand in de vorm van persoon-
lijke relatie tussen patroon en cliënt, ofwel tussen de koning of een andere lei-
der en zijn directe of indirecte groep volgelingen. 

Tot de koninklijke juwelen uit de top van de piramide behoren enkele
unieke, bijzonder rijk uitgevoerde stukken. De belangrijkste kandidaat voor
deze groep is de vlakdekkend met almandijn ingelegde fibula van Wijnaldum.
De gesp uit Dronrijp en wellicht ook de piramidevormige knop uit Ezinge en
het zwaardgreepbeslag uit Wijnaldum kunnen tot hetzelfde niveau of in ieder
geval tot de hoogste groep volgelingen gerekend worden. Het laatste geldt ook
voor de Vendelhelm uit Hallum. 

Kenmerkend voor aristocraten op een iets lager niveau – de groep volge-
lingen direct rondom de koning - zijn rijk uitgevoerde, maar niet unieke stuk-
ken. Het gaat hierbij om de met filigrain versierde disc-on-bow fibulae, de vin-
gerringen, de deels met almandijn ingelegde hangers en waarschijnlijk ook de
exclusieve munthangers uit de schatvondst van Wieuwerd. 

Tot een derde niveau behoren de eenvoudigere en relatief vaak aangetrof-
fen hangers en andere sieraden, veelal eenvoudig versierd met filigrain. Hier-
onder bevinden zich vermoedelijk de objecten die door aristocraten aan de
eigen schare volgelingen zijn uitgereikt. 
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Het vierde en laatste niveau heeft betrekking op het overige en grootste deel
van de bevolking. Doordat geen sprake is van persoonlijke relaties met konin-
gen of hooggeplaatste aristocraten, zal de toegang tot gouden sieraden of met
goud beklede gordels of wapens voor personen uit deze groep zijn afgesloten.
Alleen munten, baartjes en stukken hakgoud die bij de uitwisseling van goe-
deren een rol hebben gespeeld, kunnen incidenteel lagere sociale niveaus
hebben bereikt.

Duidelijk is dat op grond van het vondstmateriaal uit het Noordneder-
landse terpengebied een sociale differentiatie binnen de vroegmiddeleeuwse
samenleving is aan te brengen, waarbij groepen met een verschillende status
te onderscheiden zijn. Daarnaast toont het voorkomen van exclusieve stuk-
ken, zoals de fibula van Wijnaldum en de gesp uit Dronrijp, dat een sociale
toplaag is vertegenwoordigd die wat betreft status vermoedelijk vergelijkbaar
is met koninklijke families in omliggende gebieden. 

Verloren, verborgen of ritueel gedeponeerde objecten?

Om het relatief grote aantal goudvondsten uit het Fries-Groningse terpenge-
bied te kunnen verklaren, zijn niet alleen gebruik en symbolische betekenis
van belang, maar ook de wijze waarop de objecten in de grond zijn beland. 
De depositiegebruiken van een bepaalde gemeenschap gedurende een speci-
fieke periode zijn namelijk van grote invloed op de archeologische zichtbaar-
heid van de rijkdom van een regio. Voor een onderlinge vergelijking van
regio’s – en het al dan kunnen herkennen van sociaal-politieke kerngebieden
– is het daarom essentieel ook dit aspect van de omgang met kostbaarheden
in kaart te brengen. 

De objecten uit het terpengebied kunnen als gevolg van verlies of bewus-
te depositie in de grond terecht zijn gekomen. Er vanuit gaande dat kostbare
gouden objecten, met uitzondering van productieafval en kleinere stukken,
zoals munten, niet of nauwelijks zullen zijn verloren, wordt hier voor de
meeste vondsten van bewuste depositie in de vorm van tijdelijke begravin-
gen, offers of grafgiften uitgegaan. 

Het merendeel van de Friese vondsten is tijdens de terpafgravingen met
een metaaldetector aangetroffen, waardoor geen gegevens over de oorspron-
kelijke context voorhanden zijn. Voorzover dit kan worden vastgesteld, lijken
overtuigende grafvondsten echter vrijwel niet voor te komen. Alleen de gou-
den ringfibula uit Hogebeintum en de disc-on-bow fibula uit Aalsum zijn met
zekerheid in een graf aangetroffen. De overige stukken zijn op een terp, ver-
moedelijk binnen het nederzettingsareaal begraven. Hoewel niet is uit te slui-
ten dat de kostbaarheden met menselijke begravingen binnen of aan de rand
van nederzettingen samenhangen, spreekt een vergelijking met Scandinavi-
sche vondsten dit tegen: ondanks het grote aantal opgravingen van neder-
zettingsterreinen, zijn rijke graven met uit goud vervaardigde bijgiften hier
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niet aangetroffen.95 Dat de omgang met kostbaarheden in beide gebieden
overeenkomt, is gezien de sterke culturele banden in de voorgaande periode
(vijfde-zesde eeuw) ook te verwachten.96 Als werkhypothese wordt hier aan-
genomen dat de momenteel bekende goudvondsten uit het terpengebied dan
ook niet als grafgiften, maar op een andere wijze aan de grond zijn toever-
trouwd. 

Een ondersteuning voor dit idee zijn de goudvondsten tijdens het archeo-
logisch onderzoek in Wijnaldum. Hoewel de objecten uit de bouwvoor
afkomstig zijn, toont de vondstlocatie dat ze op, of direct rondom woonerven
zijn begraven. Daarnaast zijn nadere gegevens over de hanger uit Cornjum
bekend: ‘Volgens aanduiding van den vinder werd het voorwerp ontgraven
ongeveer 0.90 m boven de rails en 2 m onder de oppervlak, in geel gevlekte
klei, waardoor dunne zwarte aderen liepen. Min of meer in den voet van de
terp, althans niet heel ver daarvan verwijderd’.97 Aangezien geen melding van
een skelet of andere bijzondere voorwerpen wordt gemaakt, kan worden uit-
gesloten dat het hier een grafvondst betreft.

Als er vanuit wordt gegaan dat depositie in relatie tot het grafritueel in het
terpengebied ongebruikelijk is, kan de vraag worden gesteld of het hier dan
verborgen of ritueel gedeponeerde stukken betreft. Voor het vaststellen van
de depositiewijze kan in de eerste plaats worden gekeken naar de typen
objecten die zijn begraven en eventuele combinaties waarin ze voorkomen.98

Relevant voor het aanbrengen van een onderverdeling in offers en verborgen
complexen is de veronderstelling dat de deposities uit de tweede groep
bedoeld waren om na enige tijd weer in gebruik te worden genomen – tijdens
het leven of hierna.99 Te verwachten valt dat de verborgen complexen uit een
willekeurige mix van objecten bestaan, vooral ook omdat ze over een langere
tijd kunnen zijn verzameld en begraven. Rituele deposities, ofwel offers daar-
entegen, zullen uit specifieke, voor dit doeleinde geschikt geachte objecten
bestaan, die in specifieke combinaties zijn begraven. Dit om de beoogde ritu-
ele communicatie duidelijk te maken, voor zowel de bovennatuurlijke als de
aardse wereld.

In de tweede plaats kan worden gekeken naar de objecten zelf: zijn ze
intact of juist beschadigd, en gaat het hier om gebruiksvoorwerpen of om een
vorm van schroot? In het geval van rituele deposities kan worden aangeno-
men dat objecten intact zijn begraven. Gedurende de vroege Middeleeuwen
is het namelijk ongebruikelijk offers bewust te beschadigen om ze op deze
wijze definitief aan de goden over te dragen, een gebruik dat bijvoorbeeld uit
de ijzertijd goed bekend is.100 Beschadigde objecten, stukken schroot, baartjes
en vermoedelijk ook munten kunnen in deze periode dan ook als kenmer-
kend voor niet-rituele deposities worden beschouwd. 

Een laatste criterium vormt het al dan niet voorkomen van een omhulsel
of container als het gaat om schatvondsten. Om verborgen kostbaarheden bij
elkaar te houden en eenvoudig terug te kunnen vinden, is een omhulsel juist
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bij deze groep te verwachten. Rituele gedeponeerde stukken daarentegen,
waren niet bedoeld om weer in gebruik te nemen en zullen over het algemeen
zonder container zijn begraven.

De vraag is nu of met behulp van deze criteria voor de goudvondsten uit
het terpengebied een onderscheid tussen ritueel begraven en verborgen
objecten valt te maken. Bij de schatvondsten lijkt het vooral om verborgen
objecten te gaan. Dit is het meest duidelijk bij de goudschat van Dronrijp,
bestaande uit een in stukken geknipte gesp, een baar en ten dele lokaal gesla-
gen munten. Ook de schatvondsten uit Wieuwerd, Wijnaldum, evenals de
muntschatten uit Midlum en Nietap kunnen tot de niet-rituele deposities
worden gerekend. Hoewel de meeste sieraden uit het complex van Wieuwerd
intact zijn, kunnen de voet van de disc-on-bow fibula en twee van de hangers
waaruit (een deel van) het almandijn is verwijderd als schroot worden
beschouwd. Het rondom enkele gouden nagels samen geknepen zwaardbe-
slag uit Wijnaldum is eveneens als een vorm van schroot te beschouwen,
bedoeld om te worden omgesmolten. De interpretatie van genoemde vondst-
complexen als verborgen schatten wordt onderstreept door het gebruik van
een container: net als de goudschatten van Dronrijp en Wieuwerd zijn moge-
lijk ook de munten uit Midlum in een aardewerken potje begraven. Bij de
vondst uit Wijnaldum is het beslagstuk tegelijk als schroot en als container
van de gouden nagels te beschouwen.

Tot de enige schatvondst die vermoedelijk ritueel is begraven, hoort het
complex met de intacte disc-on-bow fibula uit Hogebeintum. De samenstel-
ling van de vondst (fibula, ringen en kralen) doet sterk denken aan Scandina-
vische schatvondsten, bestaande uit luxe, vaak zilveren fibulae, gouden brac-
teaten en kralen. Juist vanwege hun stereotype samenstelling kunnen deze
deposities ritueel worden geïnterpreteerd.101

Hoewel de interpretatie van de losse vondsten minder eenvoudig is, kan
een tweedeling worden aangebracht, namelijk tussen munten, baartjes en
objecten die met goudbewerking samenhangen (hakgoud, smeltbrokken en
druppels) enerzijds, en intacte (lijf-)sieraden anderzijds. Tot de laatste groep
behoren de S-vormige fibula uit Slappeterp, de hangers uit Cornjum, Wijnal-
dum (3x) en Wierum, de vingerringen uit Westergeest en Bolsward, de oorbel
uit Hogebeintum en de kraal uit Midlum. Daarnaast vormt de piramidevor-
mige knop uit Ezinge een intact stuk dat ritueel kan zijn begraven. De kop-
plaat van de disc-on-bow fibula uit Menaldum, het riembeslag uit Beetgum,
de gefragmenteerde vingerring uit Marssum en wellicht ook de onderdelen
van hangers en de knop van een haarnaald uit Wijnaldum vormen stukken
schroot en kunnen tot de eerste groep gerekend worden. 

Een vergelijkbare tweedeling is zichtbaar bij de goudvondsten uit het
Scandinavische gebied. In tegenstelling tot stukken schroot, baartjes en mun-
ten, worden de individueel of als sets begraven armringen, halsringen en gou-
den hangers (bracteaten) als rituele deposities beschouwd (afbeelding 27).102
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Een interessante gedachte is dat in beide gebieden van een vergelijkbare
omgang met goud sprake is, waarbij het offeren van met name lijfsieraden
gebruikelijk is. Helaas kan voor geen van de stukken uit het terpengebied
worden vastgesteld of ze afkomstig zijn uit een specifieke context die met een
bewuste, rituele depositie samenhangt. Dit geldt ook voor de sieraden uit Wij-
naldum; deze zijn in de verploegde toplaag van de terp aangetroffen. 

De beroemde fibula van Wijnaldum verdient nadere aandacht. Recentelijk
is namelijk geopperd dat het hier niet om een intact begraven object gaat,
zoals bij aanvang van het onderzoek in Wijnaldum werd verondersteld, maar
om een stuk schroot.103 Dat de mantelspeld op het moment van begraven al
ten dele was gedemonteerd, tonen de sloopsporen aan de uiteinden van de
boog, de uit de kopplaat verwijderde sierknoppen en vooral de knipsporen in
het blikgoud dat aan de achterzijde was bevestigd. Opmerkelijk is ook dat de
ronde schijf die oorspronkelijk op de boog was bevestigd nooit is aangetrof-
fen. Verondersteld wordt dat deze als schijffibula of als onderdeel van een
ander sieraad is hergebruikt. Een andere mogelijkheid is echter dat het ‘slo-
pen’ van de mantelspeld met het begin van een renovatie samenhing; aan het
afronden van zijn werkzaamheden is de edelsmid in dat geval nooit toegeko-
men.104 Hoe het ook zij, de speld is incompleet en vermoedelijk niet als offer
aan de grond toevertrouwd.

Terwijl de schatvondsten voornamelijk uit verborgen objecten lijken te
bestaan, kan een deel van de los gevonden objecten wellicht ritueel worden
geïnterpreteerd. Hetzelfde beeld is zichtbaar bij de gouden bracteaten uit de
voorgaande periode, die als losse stukken en eenmaal als schatvondst (Ach-
lum) aan de grond zijn toevertrouwd.105 Zoals gezegd, sluit het terpengebied
hiermee aan bij de Scandinavische wereld, waar gedurende de vijfde en zesde
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eeuw van een grote rijkdom aan ritueel begraven en verborgen goud sprake
is. Een volstrekt ander patroon is zichtbaar in noordelijk Scandinavië, Enge-
land, evenals de gebieden westelijk van het Vlie en zuidelijk van het terpenge-
bied. Hier komen kostbaarheden juist voornamelijk in graven voor. Illustra-
tief zijn de kostbaarheden uit Sutton Hoo, Prittwell, Doornik en onder andere
Saint-Denis, die als grafgiften aan de aarde zijn toevertrouwd.

De ruimtelijke spreiding: centrum en periferie

In eerdere studies is reeds gewezen op een relatie tussen de ruimtelijke sprei-
ding van de gouden objecten en de sociale status van individuele stukken.106

De meest exclusieve sieraden zijn afkomstig uit het gebied met de grootste
rijkdom aan goudvondsten, terwijl objecten met een lagere status een grotere
spreiding hebben en ook in de minder rijke gebieden voorkomen. Op grond
van deze relatie tussen vondstdichtheid en sociale status lijkt het Noord-
nederlandse terpengebied in drie sociaal-politieke gebieden te kunnen wor-
den opgedeeld (afbeelding 28): noordelijk Westergo, zuidelijk Westergo en
Oostergo, en het gebied van de huidige provincie Groningen.

Een centrale plaats wordt daarbij ingenomen door noordelijk Westergo. 
In deze regio is niet alleen de grootste hoeveelheid goud aangetroffen, maar
ook de meest exclusieve groep statussymbolen. Hiertoe behoren de met deze
halfedelsteen bedekte fibula van Wijnaldum en de met almandijn en filigrain
versierde gesp van Dronrijp. Deze objecten horen in de top van de sociale
piramide thuis en kunnen met de hoogste groep aristocraten en vermoedelijk
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zelfs met een koninklijke toplaag in verband worden gebracht. Hetzelfde
geldt vermoedelijk voor een gouden, met filigrain versierd beslag van een
exclusief zwaard uit Wijnaldum. Interessant is ook de vondst van verschillen-
de zilveren en bronzen, piramidale knoppen op dezelfde terp en twee nabij-
gelegen terpen (Dongjum en Oosterbierum) – onderdelen van vergelijkbare
zwaarden als waartoe het beslagstuk uit Wijnaldum heeft behoord. 
De relevantie van noordelijk Westergo wordt onderstreept door enkele recen-
te metaaldetectievondsten, waaronder de S-vormige fibula uit Slappeterp en
de voet van een kleine disc-on-bow fibula uit Menaldum. Daarnaast heeft de
terpenrij van Wijnaldum twee onderdelen van oorspronkelijk met almandijn
ingelegde hangers opgeleverd.

In zuidelijk Westergo en Oostergo, ofwel het gebied direct rondom de
kernregio, komt goud minder frequent voor en ontbreken goudvondsten met
een koninklijke status tot op heden. Het enige stuk dat wat betreft sociale sta-
tus vergelijkbaar is met de gouden objecten uit de bovenlagen van de sociale
piramide vormt de Vendelhelm, waartoe beide beslagstukken uit Hallum heb-
ben behoord. Kenmerkend voor deze zone zijn echter objecten uit het mid-
dendeel van de piramide, waaronder de met filigrain versierde disc-on-bow
fibulae uit Wieuwerd en Hogebeintum. De hanger uit Cornjum en de bronzen
disc-on-bow uit Aalsum zijn de enige gouden sieraden waarin almandijn is
verwerkt. De beperktere rijkdom van de regio direct rondom noordelijk Wes-
tergo blijkt eveneens uit recente detectievondsten. Behalve een met filigrain
versierde oorbel uit Hogebeintum, zijn geen sieraden en al helemaal geen
stukken met almandijn aangetroffen. Zuidelijk Westergo en Oostergo kunnen
beschouwd worden als het directe achterland van noordelijk Westergo, waar
de belangrijkste volgelingen van de koning woonden, bestaande uit lokale
aristocraten. 

Het derde en buitenste gebied valt grotendeels samen met de huidige pro-
vincie Groningen. Deze regio wordt gekenmerkt door de laagste dichtheid
aan goudvondsten en objecten uit het onderste deel van de sociale piramide.
Naast gouden munten, gaat het om met filigrain versierde objecten uit twee
kleine schatvondsten (Krassum en Marsum). Een uitzondering vormt de pira-
midevormige knop van een zwaardkwast uit Ezinge. Deze knop is met alman-
dijn ingelegd en vergelijkbaar met de exclusieve stukken uit de centrale regio.

Het hier geschetste beeld van een centraal en een meer perifeer gebied
doet sterk denken aan de situatie in Denemarken en Zweden. De verspreiding
van kostbaarheden toont daar gedurende de vijfde en zesde eeuw een duide-
lijke concentratie in vrij beperkte zones en een ruimere spreiding in omlig-
gende gebieden. Een goed voorbeeld is het Deense eiland Fünen, met als
belangrijkste vindplaats de regio Gudme-Lundeborg.107 Deze regio kan niet
alleen worden gekenmerkt door een uitzonderlijk groot aantal goudvondsten,
maar – net als in het terpengebied – ook door de meest exclusieve statusgoe-
deren. Hieronder bevinden zich zowel sieraden als wapenonderdelen. Uit
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opgravingen in Gudme en andere, vergelijkbare nederzettingen in Denemar-
ken en Zweden is gebleken dat de goudrijke vindplaatsen als sociaal-politieke
machtscentra functioneerden: hier bevond zich de residentie van een
(koninklijke) elite.108 Interessant in dit licht is dat in Gudme verschillende
fasen van een gebouw zijn opgegraven dat geïnterpreteerd wordt als een royal
hall, het verblijf van de koninklijke familie dat ook in het oud-Engelse Beo-
wulf wordt vermeld.109

Een machtscentrum in noordelijk Westergo: waarheid of illusie?

Zoals vermeld in de inleiding, worden door Bazelmans, Gerrets en Pol kantte-
keningen geplaatst bij de veronderstelde centrumfunctie van noordelijk Wes-
tergo. De concentratie van goudvondsten in deze regio zou niet direct samen-
hangen met de aanwezigheid van een machtscentrum, maar door
zogenaamde depositionele en post-depositionele factoren zijn veroorzaakt.
Deze factoren hebben enerzijds betrekking op het menselijk handelen in de
vroege Middeleeuwen, waarbij al dan niet kostbaarheden in de grond, ofwel
‘in depositie’ terecht zijn gekomen (bijvoorbeeld als grafgift of als offer);
anderzijds gaat het om factoren die naderhand van invloed zijn op het
archeologisch archief en de zichtbaarheid hiervan.

Om de invloed van beide factoren op de ruimtelijke spreiding van kost-
baarheden te toetsen, zullen de goudvondsten uit het terpengebied in een
grotere geografische context worden geplaatst. Hierbij is gekozen voor het
veronderstelde ‘Groot Friesland’, dat volgens de achtste-eeuwse Lex Frisio-
num het kustgebied van België tot in zuidelijk Denemarken omvatte, inclusief
het westelijke deel van het rivierengebied. De uitgestrektheid van het ‘Friese
gebied’ wordt onderstreept door verschillende gebiedsnamen: ‘West-Fries-
land’ in het Westnederlandse kustgebied, ‘Ost-Friesland’ in Noord-Duitsland
en ‘Nord-Friesland’ in zuidelijk Denemarken. Daarnaast wordt aangenomen
dat de residentie van de bekendste Friese leiders – Aldgisl en Redbad – in de
periode dat de Lex Frisionum is opgesteld zich niet in het terpengebied, maar
in Utrecht of Dorestad heeft bevonden.

De spreiding van kostbaarheden in dit ‘Groot Friesland’ vertoont een ver-
rassend beeld, waarbij de meeste regio’s door een opmerkelijke schaarste aan
goudvondsten kunnen worden gekenmerkt.110 In het Westnederlandse en
Belgische kustgebied komen gouden sieraden en wapenonderdelen niet voor
en is de heupgordel met slechts één vondst vertegenwoordigd. Het betreft
hier wel direct een stuk dat in de top van de sociale piramide thuishoort,
namelijk een verguld bronzen en deels met blikgoud beklede gesp uit het
grafveld van Rijnsburg-De Horn (afbeelding 29).111 De versiering bestaat uit
vervlochten dierfiguren in filigrain en uit geometrische motieven in alman-
dijn. Uit hetzelfde graf is een bijbehorend gordelbeslag van brons afkomstig,
ingelegd met email (blauw en wit) en opnieuw met almandijn. Op grond van
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de uitvoering van de dierfiguren, kunnen de gordelonderdelen in het eerste
kwart van de zevende eeuw worden geplaatst.112 De overige goudvondsten uit
het westelijk kustgebied blijven beperkt tot enkele tientallen, verspreid aan-
getroffen munten en in ieder geval twee muntschatten. Een interessant stuk
dat hier nog genoemd kan worden, is een verguld bronzen vogelkop uit het
iets zuidelijk van Rijnsburg gelegen Katwijk-Klein Duin (afbeelding 29). De
gestileerde vogelkop vertoont een kenmerkende, gebogen snavel en heeft het
uiteinde van een luxe drinkhoorn uit de periode rond 600 gevormd.113

Het centrale deel van het rivierengebied vormt de enige regio buiten het
Friese terpengebied, waar enigszins van een concentratie aan goudvondsten
kan worden gesproken. De vondsten bestaan voornamelijk uit munten, waar-
onder twee muntschatten. Daarnaast stamt uit dezelfde regio een kleine
schatvondst, bestaande uit een solidus, twee tremisses en twee stukken hak-
goud (Wijk bij Duurstede), evenals de losse vondst van een langgerekte, opge-
rolde goudbaar met een gewicht van 20 gram (Houten).114 Tot slot zijn in het
noordelijk van de Rijn gelegen grafveld van Rhenen onder andere een gouden
vingerring, enkele gouden hangers met filigrainversiering en een tiental ver-
guld zilveren schijffibulae met almandijn uit de Merovingische periode aange-
troffen.115 Ondanks deze relatieve rijkdom aan goud, is het gebied geenszins
vergelijkbaar met Westergo. Met uitzondering van enkele vondsten uit het
grafveld van Rhenen, ontbreken lijfsieraden volledig. Daarnaast komen gou-
den wapen- en ook gordelonderdelen niet in het vondstmateriaal voor.

Het Noordduitse en aansluitende, Westdeense kustgebied vormen wat
betreft goudrijkdom bijzonder arme gebieden. Met uitzondering van enkele
losse munten en twee muntschatten, zijn vroegmiddeleeuwse kostbaarheden
van goud uit de late zesde en zevende eeuw onbekend. Met name in Jutland
komen wel goudvondsten voor (onder andere halsringen, wapenonderdelen
en bracteaten), maar deze zijn ouder en dateren uit de vierde en vijfde
eeuw.116 Wat betreft de zevende eeuw zijn alleen twee vondsten uit het Saksi-
sche achterland van het Noordduitse kustgebied noemenswaardig. In de eer-
ste plaats is bij Jever een zware, gouden vingerring aangetroffen.117 De ring is
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versierd met een verdwenen (granaat-)steen, evenals twee randen van alman-
dijn en een dubbele, gedraaide pareldraad rondom. Minstens zo exclusief is
een gouden ketting van ruim 50 cm uit Isenbüttel (afbeelding 30).118 De ket-
ting bestaat uit een ‘tros’ van gevlochten gouddraden. Aan beide uiteinden
bevinden zich dierenkoppen van blikgoud, versierd met vlechtmotieven in
filigrain en gedeeltelijk ingelegd met een rode steen, vermoedelijk almandijn.
Beide stukken zijn wat betreft sociale status vergelijkbaar met de fibula van
Wijnaldum en de gesp uit Dronrijp.

Depositionele factoren

Om de verschillen in goudrijkdom binnen het veronderstelde ‘Groot Fries-
land’ te kunnen verklaren, is in de eerste plaats de invloed van depositionele
factoren van belang. Bazelmans, Gerrets en Pol wijzen erop dat in het terpen-
gebied en specifiek in Westergo van een depositiepatroon sprake is, waarbij in
korte tijd een relatief grote hoeveelheid goud aan de grond is toevertrouwd. In
omringende gebieden zou een vergelijkbare hoeveelheid goud in omloop zijn
geweest; door andere gebruiksvormen is dit echter niet in de grond beland.
Als naar de wijze van depositie wordt gekeken, is binnen het studiegebied
inderdaad een opvallende tweedeling sprake.119 Terwijl de objecten uit het
terpengebied vermoedelijk als offers of als verborgen schatten aan de grond
zijn toevertrouwd, is westelijk van het Vlie een depositievorm in relatie tot het
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grafritueel zichtbaar. Zo zijn de gordelonderdelen uit Rijnsburg en ook de
drinkhoorn uit Katwijk met zekerheid uit graven afkomstig. Gouden munten
uit graven op de Pleistocene zandgronden van Zuid-Nederland en Noord-Bel-
gië tonen dat hetzelfde voor een deel van de los gevonden munten uit het aan-
grenzende kustgebied kan worden verondersteld.120

Omdat grafvelden vaak moeilijk herkenbaar zijn en slechts incidenteel
worden opgegraven, kan het gebruik van kostbaarheden in het grafritueel tot
een vertekening van het verspreidingsbeeld leiden, met als gevolg een onder-
vertegenwoordiging van het aantal vondsten. Daarbij komt dat de aanwezig-
heid van goud niet automatisch in het grafritueel tot uitdrukking hoeft te zijn
gebracht; aangenomen wordt dat het meegeven van kostbaarheden samen-
hing met een veranderende sociaal-politieke, ofwel weinig stabiele situatie.121

Dit betekent dat periodes van stabiliteit en bloei niet in rijke graven hoeven te
resulteren en vanuit een archeologisch perspectief zelfs als ‘arm’ kunnen zijn
geduid.

Eenzelfde verklaring gaat niet op voor het Noordduitse en Westdeense
kustgebied, waar een vergelijkbare traditie van gouddepositie als in het Fries-
Groningse terpengebied lijkt te bestaan. Hierop wijzen onder andere een
bracteaatschat en een schatvondst van een gouden halsring en vier solidi uit
het Noordduitse Sievern (datering zesde eeuw).122 Het enige verschil met het
Nederlandse terpengebied is dat beide schatten niet binnen de nederzettin-
gen, maar ter plekke van natuurlijke laagtes zijn begraven. Een los gevonden
bracteaat uit het Noordduitse Nordholz-Spieka is echter uit een nederzetting
in het directe achterland van het terpengebied afkomstig en sluit daarmee
aan bij de Fries-Groningse vondsten.123 Hetzelfde geldt voor de recente
vondst van een bracteaat op een nog niet bekend gemaakte nederzettings-
locatie.124 Interessant is dat ook binnen het Noordduitse gebied een scheiding
op grond van depositiewijze valt aan te brengen: terwijl de stukken uit het
kustgebied ritueel zijn begraven of verborgen, is in het directe achterland van
depositie in relatie tot het grafritueel sprake. Zo zijn in de grafvelden van Lie-
benau en Issendorf enkele gouden sieraden uit de vijfde en zesde eeuw aan-
getroffen en is ook de ring van Jever vermoedelijk uit een graf afkomstig.125

Post-depositionele factoren

In de tweede plaats wijzen Bazelmans, Gerrets en Pol op de vertekenende
werking van post-depositionele factoren. Opnieuw kan een tweedeling tus-
sen de gebieden links en rechts van het Vlie worden aangebracht. Terwijl het
vinden van vroegmiddeleeuwse kostbaarheden in het terpengebied met de
commerciële afgraving en vervolgens met het intensief afzoeken van de
vondstrijke terpen met een metaaldetector samenhing, waren grootschalige
bouwactiviteiten in de rest van Nederland en België bepalend. Alleen dan
kwamen de diep onder zee- en rivierklei, veen of oude akkergronden (essen)
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gelegen graven of grafvelden aan het licht. Binnen het terpengebied kan tus-
sen het Nederlandse en het Duitse deel een belangrijk onderscheid worden
gemaakt. In Duitsland is van de commerciële afgraving van terpen namelijk
nagenoeg geen sprake geweest en wordt weinig met een metaaldetector
gezocht. Daarbij komt dat het graven naar kostbaarheden, ook al bevinden
deze zich in de verploegde bouwvoor, verboden is. De momenteel bekende
goudvondsten zijn dan ook vrijwel allemaal bij opgravingen of toevalligerwijs
aangetroffen. 

Ook binnen het Noordnederlandse terpengebied zijn wezenlijke verschil-
len zichtbaar. Van invloed op de kans juist in noordelijk Westergo gouden
objecten aan te treffen, is dat de hier gelegen, zavelige terpen in beperkte
mate voor terpaarde zijn afgegraven, de vroegmiddeleeuwse lagen dicht aan
het oppervlak liggen en de terpen intensief worden beakkerd en geploegd,
waarbij steeds nieuwe terplagen worden aangesneden. Daarnaast wordt dit
gebied veelvuldig door zoekers met een metaaldetector onderzocht en zijn
relatief weinig terpen bebouwd, waardoor ze ook voor detectoramateurs toe-
gankelijk zijn. Niet de aanwezigheid van een machtscentrum, maar de gunsti-
ge mogelijkheden tot metaaldetectie zouden een verklaring vormen voor het
grote aantal recente detectievondsten in deze regio.

Dat de detectievondsten geen vertekening, maar juist een cruciale aan-
vulling op de vondsten uit de periode van de terpafgravingen vormen, blijkt
uit een nadere beschouwing van de totstandkoming van het momenteel
bekende verspreidingspatroon. De belangrijkste schatvondsten die tijdens de
terpafgravingen zijn aangetroffen, stammen uit Westergo, met de schat uit
Dronrijp – inclusief de met almandijn ingelegde gesp – als meest noordelijke
vondst. Uit dezelfde regio stamt de fibula van Wijnaldum, een losse vondst
waarvan de voet met het aanleggen van drainage in de jaren zestig is aange-
troffen. Dat de vondstlocatie van beide objecten geen toeval is, tonen recente
detectievondsten, waaronder enkele met almandijn ingelegde stukken. Het-
zelfde beeld is zichtbaar bij de munten en munthangers: van de oudere vond-
sten komen de meeste reeds uit Westergo, waarna recente detectievondsten
het tot dan toe lege noorden hebben opgevuld. Een andere situatie doet zich
voor bij de eenvoudigere, deels met filigrain versierde objecten en vondsten
die met metaalbewerking samenhangen. Gouden hangers en andere sieraden
kenden we in eerste instantie alleen uit Oostergo. Pas na de introductie van de
metaaldetector zijn ook vondsten uit Westergo bekend, waaronder twee han-
gers uit Wijnaldum en een kraal uit Midlum. Kleine baartjes, stukken hak-
goud, smeltbrokken en gouddruppels komen pas sinds de introductie van de
metaaldetector in het vondstmateriaal voor. Hoewel de momenteel bekende
vondsten alle uit noordelijk Westergo stammen, kan eigenlijk alleen voor deze
categorie van een vertekend beeld en een van oorsprong ruimere spreiding
over het terpengebied worden uitgegaan.

Het is de vraag waarom Oostergo de laatste jaren zo weinig goudvondsten
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en bijvoorbeeld geen aanwijzingen voor goudbewerking heeft opgeleverd. 
Al zal het aantal bebouwde terpen dan hoger zijn en de voorkeur van detecto-
ramateurs uitgegaan naar het ‘rijkere’ Westergo, ook Oostergo heeft de laatste
jaren een aanzienlijk aantal detectievondsten opgeleverd. Dat hier eveneens
vroegmiddeleeuwse lagen worden aangeploegd en zo voor zoekers toeganke-
lijk zijn, blijkt uit het grote aantal fibulae dat hier is aangetroffen.126 De hoe-
veelheid goudvondsten blijft daarentegen achter bij de situatie in Westergo,
met de gouden oorbel uit Hogebeintum en verschillende munten als enige
vondsten. Ook de recente opgravingen op het Oldehoofsterkerkhof in Leeu-
warden hebben dit beeld niet veranderd: hoewel circa 6.000 m2 aan terplagen
vlakdekken is blootgelegd èn systematisch met een metaaldetector is onder-
zocht, heeft de opgraving slechts één gouden nagel opgeleverd.127 

Dat post-depositionele factoren ook geen verklaring vormen voor het ver-
schil tussen het Friese en het Groningse deel van het terpengebied wordt door
Bazelmans, Gerrets en Pol beaamd.128 Ondanks dat het aantal terpen in Gro-
ningen aanzienlijk lager ligt, zijn de condities voor metaaldetectie in noorde-
lijk Westergo en de provincie Groningen min of meer vergelijkbaar. Het
betreft in beide gebieden overwegend bouwland, waarbij regelmatig nieuwe
terplagen worden aangeploegd. Ook het aantal afgegraven en bebouwde ter-
pen is overeenkomstig. Uiteraard bestaat er een verschil in de mate waarin
beide gebieden door detectoramateurs worden bezocht, waarbij de voorkeur
zal uitgaan naar de gebieden waarvan bekend is dat er veel wordt aangetrof-
fen. Navraag bij zoekers in het Groningse terpengebied leert echter dat hier
zelden goud wordt gevonden. De aangeploegde terpen worden wel afgezocht,
maar met de vondst van enkele gouden munten als enig resultaat. Dit sluit
aan bij het beeld dat uit de vondsten naar voren komt die tijdens de terpaf-
gravingen zijn verzameld; hoewel het aantal afgegraven terpen aanzienlijk is,
zijn nauwelijks gouden voorwerpen aangetroffen.

Het onderscheid tussen Friesland en Groningen wordt onderstreept als
ook Merovingisch importaardewerk (afbeelding 31) en onder andere wapen-
graven in beschouwing worden genomen: de momenteel bekende vondsten
concentreren zich in Westergo en Oostergo, terwijl het Groningse terpenge-
bied opnieuw opvallend leeg is.129

Gesteld kan worden dat het plaatsen van kanttekeningen bij het versprei-
dingspatroon van kostbaarheden uit de vroege Middeleeuwen ten dele
terecht is. In de eerste plaats is van een duidelijk contrast tussen de kustge-
bieden oostelijk en westelijk van het Vlie sprake. Terwijl incidentele vondsten
aantonen dat gouden objecten – waaronder stukken uit de toplaag van de
sociale piramide – ook in het westelijk kustgebied circuleerden, zorgen ande-
re depositionele en post-depositionele omstandigheden voor een beperktere
zichtbaarheid van deze vondstgroep. 

In het Nederlands-Duitse terpengebied daarentegen, is de rijkdom aan
goudvondsten archeologisch goed zichtbaar dankzij de depositie van kost-
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baarheden als offers en als verborgen schatten. Hoewel met name het ver-
schil tussen het Noordnederlandse en het Noordduitse terpengebied door
post-depositionele factoren kan zijn vertekend, bieden dergelijke factoren
geen verklaring voor de variatie binnen het Fries-Groningse terpengebied.
Bazelmans, Gerrets en Pol vragen zich af of er wellicht een samenhang
bestaat met een variatie in depositiewijze binnen Friesland en Groningen;
overtuigende aanwijzingen hiervoor ontbreken echter.130

Discussie: op zoek naar het Friese koninkrijk en haar grenzen

Ondanks de veronderstelde invloed van vertekenende factoren, is de rijkdom
van Friesland en met name noordelijk Westergo in nationaal en internatio-
naal opzicht opmerkelijk. Dat juist in deze regio gedurende een periode van
slechts enkele decennia zo’n grote hoeveelheid kostbaarheden in circulatie is
geweest èn los van begravingen aan de grond is toevertrouwd, kan niet met
een verwijzing naar depositionele en post-depositionele factoren worden
afgedaan en verdient een nadere toelichting. 

Onderzoek naar kostbaarheden in Scandinavië heeft aangetoond dat een
intensivering van de rituele omgang met kostbaarheden kenmerkend is voor
sociaal-politiek weinig stabiele regio’s en perioden.131 Eenzelfde beeld komt
naar voren uit wapengraven in laat-Romeins Gallië. Deze graven bevinden
zich niet in stabiele kerngebieden, maar juist in meer perifere regio’s, waar
lokale of regionale leiders door het uitdrukken van hun status in het grafritu-
eel een nieuwe positie proberen te verweren of hun bestaande positie probe-
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in het Noordnederlandse terpengebied (kleine symbolen: 1-9 scherven; grote symbolen: 

tien of meer scherven, naar: Knol 1993, figuur 55). Voor de ondergrond, zie afbeelding 1



ren te handhaven. Het terpengebied kan dan ook ten opzichte van het Franki-
sche rijk in het zuiden en de Scandinavische koninkrijken in het noorden
gedurende de vijfde en zesde eeuw als een regio in de sociaal-politieke luwte
worden beschouwd. In de vorige Vrije Fries werd beargumenteerd, dat het
terpengebied enige tijd vrijwel verlaten is geweest en gedurende de late vier-
de en vijfde eeuw door nieuwkomers uit Noord-Duitsland en Denemarken
wordt bewoond. Hoewel de lokale productie van gouden bracteaten op een
eerste aanzet tot regionale machtsvorming wijst, lijkt het terpengebied tot ver
in de zesde onder invloed van de Scandinavische wereld te hebben gestaan
en wellicht zelfs tot één van de koninkrijken in het huidige Denemarken te
hebben behoord.132 Zowel de uitvoering van de bracteaten, als hun wijze van
depositie wijzen daarop.

Vanaf de late zesde eeuw zijn ingrijpende sociaal-politieke en culturele
veranderingen zichtbaar. Hoewel het depositiepatroon onveranderd blijft,
wijst de uitvoering van de gouden objecten uit de eerste helft van de zevende
eeuw op een ‘breuk’ met de Scandinavische wereld. De sieraden, wapens en
gordelonderdelen worden nu in een eigen, Friese stijl uitgevoerd, waarin een
veranderende oriëntatie op de Angelsaksische en Frankische wereld zicht-
baar is.133

Deze ontwikkeling valt samen met een veranderende samenstelling van
het vondstmateriaal. Waren in de voorgaande periode gouden bracteaten de
hoogste statussymbolen, de eerste helft van de zevende eeuw kan worden
gekenmerkt door een grotere differentiatie in gouden objecten. Naast een-
voudige hangers die aan volgelingen met een relatief lage sociale status kun-
nen worden toegewezen, kennen we nu ook prestige-objecten die met hoog-
geplaatste aristocraten en één of meer koninklijke families verband lijken te
houden. Vooral de met almandijn ingelegde juwelen uit Wijnaldum en Dron-
rijp zijn in dit verband veelzeggend. Dat het in beide gevallen sloopstukken
betreft, doet hier weinig aan af. Dergelijke, met almandijn versierde objecten
konden in de vroege Middeleeuwen vrijwel uitsluitend worden verkregen
door participatie in het netwerk van relaties tussen koningen en hoge aristo-
craten. Daarbij komt dat het slopen van een koninklijk juweel onmogelijk
denkbaar is zonder de toestemming van de eigenaar of zijn opvolger.134 Tot
slot wijst niet alleen het slopen van de sieraden, maar ook de stilistische uit-
voering op de aanwezigheid van lokale ateliers, waar in opdracht van een
regionale elite juwelen werden vervaardigd.

De korte periode van gouddepositie, tussen ca. 590 en 650, wijst erop dat
de kostbaarheden uit het terpengebied niet met een langdurige en stabiele
situatie samenhangen, maar met een korte periode van sociaal-politieke ver-
andering. De sociale status van de gouden juwelen die zijn aangetroffen,
vormt een belangrijke aanwijzing dat het hier een periode van machtsvor-
ming en sociaal-politieke centralisatie betreft. Vergelijkbaar met de ontwikke-
lingen in de Scandinavische, Frankische en Angelsaksische wereld lijkt dit te
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resulteren in de vorming van een machtscentrum met een koninklijke sta-
tus.135 Uit de stijl waarin de gouden juwelen zijn uitgevoerd, blijkt dat deze
kostbaarheden niet alleen zijn aangewend om de nieuw verworven positie
van de heersende aristocratie te tonen, maar ook om een eigen groeps-
identiteit tot uitdrukking te brengen. 

Als machtscentrum van het veronderstelde koninkrijk komt Westergo op
grond van de rijkdom en samenstelling van het vondstmateriaal het meest in
aanmerking. Zelfs als er vanuit wordt gegaan dat het verspreidingspatroon
onder invloed van post-depositionele factoren enigszins is vertekend, zijn er
voldoende aanwijzing specifiek noordelijk Westergo als kerngebied aan te
wijzen. Niet alleen de grote hoeveelheid goud en het uitzonderlijke karakter
van enkele stukken uit deze regio wijzen hierop, maar ook de aanwezigheid
van ateliers waar de machthebbers hun gouden prestige-objecten hebben
laten vervaardigen (onder andere in Wijnaldum en Dronrijp).

Uitgaande van een politiek machtscentrum in noordelijk Westergo, is een
intrigerende vraag hoever het bijbehorende territorium zich kan hebben 
uitgestrekt. Hierbij moet worden opgemerkt dat het gebied, waarover een
koning of andere leider regeerde niet – zoals bij moderne koninkrijken – vaste
grenzen kende. De omvang van het gecontroleerde gebied hing direct samen
met het netwerk aan ondergeschikten dat een leider door het uitdelen van
kostbaarheden aan zich wist te binden. Het betreft hier een dynamische situ-
atie, waarin de machtspositie van de heersende koning en daarmee de omvang
van het door hem beheerste gebied door de tijd heen sterk kan variëren. 

Om de omvang van het veronderstelde koninkrijk in de zevende eeuw vast
te stellen, biedt de geografische spreiding van de in een Friese stijl uitge-
voerde kostbaarheden belangrijke aanknopingspunten. Deze kostbaarheden
zijn vermoedelijk in Westergo vervaardigd en als politieke geschenken in
omliggende gebieden verspreid geraakt. De vraag is echter welke vorm deze
schenkingen hebben aangenomen, ofwel wat de relatie tussen schenker en
ontvanger kan zijn geweest. Een relatie tussen koningen en volgelingen bin-
nen een gecontroleerd gebied, of een relatie tussen koningen of andere,
gelijkwaardige leiders onderling?

In de eerste plaats kunnen de kostbaarheden binnen het gecontroleerde
gebied volgens een getrapt systeem door leiders aan hun volgelingen zijn uit-
gereikt. In dit geval is een heel specifieke spreiding van kostbaarheden te ver-
wachten, waarbij de meest exclusieve stukken ter plekke van de koninklijke
residentie en de woonplaatsen van de directe volgelingen van een koning,
waaronder afhankelijke, regionale of lokale leiders, zijn te verwachten.136

Minder exclusieve stukken hebben een evenwichtigere spreiding en zijn te
beschouwen als geschenken die hoge aristocraten binnen hun eigen netwerk
van volgelingen hebben uitgereikt. 

In de tweede plaats kunnen de geschenken tussen leiders van verschillen-
de koninkrijken zijn uitgereikt. Hoewel het schenken van kostbaarheden voor
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één van beide partijen automatisch een wederdienst vereiste en daarmee een
afhankelijkheidspositie creëerde, kan de interne structuur van de verschillen-
de gebieden – en daarmee de ruimtelijke spreiding van gouden voorwerpen –
hebben verschild. Dit sluit niet uit dat de verschillende gebieden tot op zeke-
re hoogte met elkaar waren verbonden, bijvoorbeeld in de vorm van een fede-
ratie met leiders op regionaal niveau en een overkoepelend, centraal gezag.137

Hoe zijn de vondsten uit ‘Groot Friesland’ nu te beschouwen: wijzen ze op
een geïntegreerd koninkrijk of juist op sterk verschillende gewesten, mogelijk
onderdeel uitmakend van een lossere federatie? 

De in een Friese sierstijl uitgevoerde goudvondsten uit zowel Westergo als
Oostergo lijken te wijzen op een sterk geïntegreerd gebied, waarbinnen van
een vrij regelmatige spreiding van kostbaarheden sprake is (afbeelding 32).
De clustering van objecten uit de top van de sociale piramide in noordelijk
Westergo wijst hierbij op de aanwezigheid van een koninklijke familie en
hoge aristocraten. Vooral het gebied rondom Wijnaldum en Dronrijp springt
eruit en het is niet toevallig dat juist hier de belangrijkste nederzettingen in de
vorm van uitgestrekte terpenclusters liggen.138 Daarnaast had dit gebied een
relatief gunstige ligging ten opzichte van de handelsroutes over zee, van groot
belang voor de controle over (inter-)regionale uitwisselingsnetwerken.139 Dat
de elites van zuidelijk Westergo en Oostergo nauwe banden onderhielden met
de elite van noordelijk Westergo tonen vooral de sieraden uit de schatvondst
van Wieuwerd en de disc-on-bow fibula uit Hogebeintum – in een Friese stijl
uitgevoerde objecten die kenmerkend zijn voor het middendeel van de socia-
le piramide. Daarnaast komen munten en eenvoudige sieraden met enige
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regelmaat voor, een belangrijke aanwijzing voor een geïntegreerd systeem
van leiders en volgelingen in zowel Westergo als Oostergo. 

Het aantal buiten Friesland aangetroffen goudvondsten dat gebruikt kan
worden voor het vaststellen van relaties met het veronderstelde machtscen-
trum in noordelijk Westergo is voor de zesde en zevende eeuw helaas beperkt.
Uit het Groningse terpengebied kennen we slechts enkele stukken die in een
Friese stijl zijn uitgevoerd: de plaatjes van Krassum, de hangers uit Marsum
en uiteraard de met almandijn versierde knop uit Ezinge. Er vanuit gaande
dat deze kostbaarheden in Westergo zijn vervaardigd, wijzen de vondsten ver-
moedelijk op een afhankelijkheidspositie van de Groningse ten opzichte van
de Friese elite. Dat deze relaties ten dele betrekking hadden op regionale 
leiders met een zelfde status als de eigenaren van enkele exclusieve stukken
uit het Friese terpengebied, toont de uitvoering van de knop uit Ezinge. Tege-
lijk bestaan er echter belangrijke verschillen met Westergo en Oostergo. Zo
valt op dat muntvondsten beperkt voorkomen en eenvoudige, met filigrain
versierde hangers of andere objecten volstrekt ontbreken. Van een sociaal-
politiek geïntegreerd gebied, vergelijkbaar met Westergo en Oostergo, lijkt
dan ook geen sprake te zijn. De vondsten wijzen eerder op relaties tussen
politieke leiders, wellicht in de vorm van een federatie met een centraal
gezag.

Interessant is dat zich onder de vondsten uit het Friese terpengebied in
ieder geval één object bevindt dat niet in Westergo, maar vermoedelijk in het
Frankische gebied is vervaardigd: de S-vormige fibula uit Slappeterp. Dit stuk
vormt een belangrijke aanwijzing voor relaties tussen de heersende elite van
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Westergo en leiders uit omliggende gebieden. De fibula hoort niet in de top
van de sociale piramide thuis, zodat kan worden uitgesloten dat dit stuk de
neerslag vormt van een directe relatie met het Frankische koningshuis. Aan-
nemelijker is dat het met een regionale leider in het Noord-Frankische gebied
is uitgewisseld. 

Het geschetste beeld van al dan niet geïntegreerde gebieden wordt ver-
sterkt als ook de spreiding van het meer allerdaagse, in het Rijnland vervaar-
digde draaischijfaardewerk uit de Merovingische periode in beschouwing
wordt genomen (afbeelding 33). De vondsten tonen een gelijkmatige sprei-
ding over grote delen van Westergo en Oostergo en zijn hier in vrijwel elke
nederzetting te verwachten. Dit wijst erop dat het vermoedelijk vooral via
noordelijk Westergo geïmporteerde aardewerk binnen een goed op elkaar
afgestemd netwerk van contacten binnen geheel Westergo en Oostergo circu-
leerde. In het Groningse terpengebied daarentegen, komen aanzienlijk min-
der vondsten voor en is van een regelmatige spreiding geen sprake. 
Het merendeel van de vondsten lijkt via het getijdebekken van de Hunze te
zijn aangevoerd en door een regionaal leider onder een beperkte groep 
volgelingen te zijn verspreid. 

Zuidwestelijk van het Vlie is slechts één gouden sieraad bekend dat wel-
licht in een Fries atelier is vervaardigd: de met filigrain en almandijn versierde
gesp uit Rijnsburg. Hoewel er duidelijke overeenkomsten met stukken uit
Kent bestaan, is een productie in het Friese gebied gezien de sierstijl even-
goed mogelijk.140 Zo zijn de beslagplaat en gespdoorn versierd met slangach-
tige motieven die sterk doen denken aan de fibula uit Wieuwerd en de plaat-
jes uit Krassum; ook de kleine cirkels van filigrain, waarmee de
slangenlichamen zijn opgevuld, komen op verschillende sieraden uit het ter-
pengebied voor. De wijze van depositie in een graf wijst echter op een meer
westelijke of zuidelijke oriëntatie van de eigenaar, waarbij een herkomst van
de gesp en beslagplaat uit Engeland toch het meest waarschijnlijk is. Hetzelf-
de geldt voor de genoemde drinkhoorn uit Katwijk, waarvan parallellen voor-
namelijk uit Engeland bekend zijn.141 Aannemelijk is dat beide objecten met
regionale leiders verband houden en via politieke relaties met het Angel-
saksische gebied zijn verkregen.

Dat ook de sieraden uit Noord-Duitsland in een Fries atelier zijn vervaar-
digd, is onwaarschijnlijk. Met geen van de stukken uit het Fries-Groningse
terpengebied bestaan duidelijke overeenkomsten. De gouden voorwerpen uit
het grafveld van Rhenen zijn kenmerkend voor een meer zuidelijke, Franki-
sche traditie, zodat kan worden uitgesloten dat ze in een Fries atelier zijn ver-
vaardigd. De Noordduitse vondsten zijn in de context van een Saksische
koninkrijk te plaatsen, terwijl de vondsten uit Rhenen op nauwe banden met
de Frankische wereld wijzen.
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Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat er binnen vroegmiddeleeuws Friesland van
een koninklijk machtscentrum sprake is geweest. Voor het Friese deel van het
terpengebied zijn voldoende vondsten beschikbaar om een sterk geïnte-
greerd koninkrijk met een centraal leiderschap aan te kunnen tonen.142 De
uitvoering van de kostbaarheden in een eigen sierstijl wijst daarbij op het uit-
drukken van een groepsidentiteit die gerelateerd is aan de opkomst van een
koninklijke elite. 

Hoewel er relaties met het Groningse terpengebied bestaan, is de samen-
stelling en ruimtelijke spreiding van de kostbaarheden hier fundamenteel
anders dan in Westergo en Oostergo. De met almandijn ingelegde knop uit
Ezinge getuigt van een regionaal leider die, al dan niet als onderdeel van een
grotere federatie, een eigen gebied controleerde. 

Dat een eventuele federatie ook het Westnederlandse en Noordduitse
kustgebied heeft beslaan, is gezien het ontbreken van kostbaarheden met een
Friese signatuur onwaarschijnlijk. Daarnaast is zuidwestelijk van het Vlie een
andere omgang met kostbaarheden zichtbaar die, net als de uitvoering van de
hier aangetroffen gouden objecten, op een Angelsaksische en Frankische
oriëntatie van de heersende elite wijst. Een ‘Groot Friesland’ dat gedurende
de zevende eeuw als één koninkrijk het Nederlands-Duitse kustgebied heeft
omvat, is archeologisch dan ook niet aantoonbaar. 

In de hierop volgende periode wordt de structuur en omvang van het Frie-
se rijk nog moeilijker traceerbaar. Goudvondsten uit de tweede helft van de
zevende en achtste eeuw zijn bijzonder schaars en duidelijke kernregio’s zijn
in het Noordnederlandse terpengebied niet meer aantoonbaar. Dat er deson-
danks sprake is van een blijvende welvaart, tonen de grote hoeveelheid
importaardewerk, de vondsten van zilvergeld en rijke wapengraven in zowel
Friesland als Groningen. De betekenis van deze vondsten in relatie tot de ver-
melding van Friese koningen of hertogen in Angelsaksische en Frankische
bronnen uit dezelfde periode vormt een interessant onderwerp voor een vol-
gende studie.

Epiloog: een nieuwe bracteaat uit Friesland

In de vorige Vrije Fries is aangegeven op welke wijze nieuwkomers uit het
Scandinavische gebied en specifiek Jutland bij de opkomst van Fries koning-
schap een rol kunnen hebben gespeeld.143 Deze nieuwkomers zijn archeolo-
gisch zichtbaar aan het verschijnen van eenzijdig bestempelde hangers van
goud, zogenaamde bracteaten. Dit type hangers is vooral bekend uit Scandi-
navië en dateert uit circa 450-550, de periode dat in Denemarken en Zweden
machtige koninkrijken tot ontwikkeling kwamen. De exemplaren uit Fries-
land zijn vrij nauwkeurig in de eerste helft van de zesde eeuw te plaatsen en
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kunnen, ondanks de sterk Scandinavische invloeden, voor het grootste deel
als lokaal vervaardigde producten worden beschouwd. Interessant is de
ruimtelijke spreiding die de momenteel bekende exemplaren vertonen: naast
enkele stukken uit noordelijk Oostergo, zijn de meeste exemplaren aangetrof-
fen in noordelijk Westergo, ofwel het veronderstelde machtscentrum van het
Friese koninkrijk uit de zevende eeuw.

De rol van nieuwkomers bij het proces van machtsvorming wordt onder-
streept door een nieuwe bracteaatvondst uit Friesland – de derde vondst van een
bracteaat die de afgelopen jaren met een metaaldetector is gedaan. 
Het betreft een vrijwel intact exemplaar dat begin 2006 door G. van Dijk (St.
Annaparochie) op een terp in de omgeving van Peins is aangetroffen (afbeelding
34). Het onderste deel lijkt met ploegen te zijn geraakt en als gevolg daarvan naar
voren te zijn gebogen. Het sieraad bestaat uit een rond stuk blikgoud met een
diameter van 2,1 cm en is daarmee opvallend klein (gewicht 2,1 gr). Rondom het
blikgoud is een gedraaid stuk gouddraad aangebracht dat aan de binnenzijde
van het nog aanwezige oog bij elkaar komt en hier aan de bovenzijde is afgeplat.
Door intensief gebruik is het draad aan de buitenzijde glad afgesleten. 

Het ronde stuk blikgoud is bestempeld met een slangachtig motief. De
kop van het dier is naar links gericht en bestaat uit een langgerekte ‘V’ die
rondom het oog is gebogen. Aan de achterzijde van de kop bevindt zich een
eenvoudig, aangepunt oor. De betekenis van het trompetvormige motief ach-
ter de hals is onduidelijk; mogelijk zijn hier wapperende manen weergegeven.
Het lichaam van de slang is opgebouwd uit twee parallel lopende ribben en
vertoont halverwege en aan de onderzijde een gesloten lusvorm. De bovenste
lus gaat over in twee poten. Een derde poot is zichtbaar aan de andere zijde
van het lichaam (rechts). Vaak is nog een vierde poot herkenbaar; dit is bij het
exemplaar uit Peins niet het geval. Wellicht was hiervoor onvoldoende ruim-
te. Tot slot kan worden gewezen op een klein puntje in de bovenste lus. Het
gaat hier om de indruk van de passerpunt die aan de achterzijde als verdie-
ping zichtbaar is.
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Het oog is licht verbogen en heeft een doorsnede van 0,5 cm. Het bestaat uit
een 0,6 cm brede strip brons met vijf ribben: twee smalle ribben aan de bui-
tenzijde en een bredere rib in het midden. Door gebruik zijn de buitenste rib-
ben aan de bovenzijde sterk afgesleten.

De hanger is op grond van het slangenmotief aan het Scandinavische type
D toe te wijzen. Specifieker gaat het om een exemplaar dat tot de groep
varianten van de door Mackeprang onderscheiden Jutland group 1
behoort.144 Andere hangers uit deze stijlgroep kennen we vooral uit Denemar-
ken. Daarnaast zijn verschillende exemplaren aangetroffen in het Engelse
Kent en komen onder andere in het Noordduitse Sievern enkele hangers uit
deze groep voor. Het merendeel van de bracteaten uit het Noordnederlandse
terpengebied behoort tot dezelfde stijlgroep. Het gaat om een schatvondst
met vijf exemplaren uit Achlum en een losse vondst uit Ferwerd.145 Een stilis-
tische vergelijking toont dat de hanger uit Peins met name verwant is aan drie
van de hangers uit Achlum (afbeelding 35). De belangrijke overeenkomsten
zijn de uitvoering van het slangenlichaam en de vorm van de kop, inclusief
oor. Tegelijk bestaan echter verschillen, zoals in de vorm van de poten, het
ontbreken van menselijke handen (vergelijk Achlum) en de aanwezigheid van
het trompetmotief achter de hals. 

Uit de literatuur zijn geen directe parallellen bekend voor de hanger uit
Peins. Gezien de overeenkomsten met de stukken uit Achlum, kan van lokale
productie in een Fries atelier worden uitgegaan. De mooie, strakke uitvoering
van het slangenmotief toont de maker ervaring moet hebben gehad met het
vervaardigen van bracteaten. Wellicht betreft het hier een van oorsprong
Scandinavische goudsmid die met de andere nieuwkomers in het Friese ter-
pengebied is neergestreken. In tegenstelling tot de producent van de stukken
uit Achlum, heeft deze smid niet de behoefte gevoeld zijn creaties met een
eigen toevoeging, zoals de genoemde mensenhanden, te ‘signeren’.

De hanger uit Peins kan in dezelfde periode worden gedateerd als de exem-
plaren uit Achlum en Ferwerd, namelijk in de eerste helft van de zesde eeuw.
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Noten
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Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen) en de redactie van De Vrije

Fries, in het bijzonder Gilles de Langen (provinsje Fryslân). De recente detectievond-

sten zijn voor onderzoek beschikbaar gesteld door Gerke van Dijk (St. Annaparochie)

en Gerrit Suierveld (Joure), en gefotografeerd door Gert van Oortmerssen (Laboratorium
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ringen van de goudvondsten uit het Noordnederlandse terpengebied, zie Nicolay 1998,

12 ff. Daarnaast is een belangrijk deel van de vondsten reeds door Mazzo Karras (1985)

besproken. 10 De schatvondst uit Nietap (provincie Drenthe) wordt vanwege de lig-

ging van de vindplaats in het directe achterland van het terpengengebied ook bij het

hier gepresenteerde onderzoek betrokken.  11 Ufkes 1991/1992; Van der Vin 1992, 104-

105.  12 Van Schie-Herweijer 1969; Van der Vin 1992, 117-118.  13 Boeles 1951, 311-312;
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van de cloissons doet sterk denken aan Engelse schijffibulae uit de eerste drie decennia

van deze eeuw (Avent 1975, 41 ff., vooral cat.nrs. 181-183).  20 Kramer 1996, 96 (nr. 104).

21 Zie verderop in dit artikel.  22 Miedema 1983, 171.  23 Feith 1910, 29.  24 Avent 1975,

41 ff., vooral cat.nrs. 179, 182-183. Kenmerkend is de uit twee dunne gouddraden en

een centrale, dikkere gouddraad opgebouwde filigrainversiering.  25 Knol 1993, 228.  

26 Verg. vooral Franken 1944, Taf. 7 (nrs. 6-8); zie ook Koch 1977, Taf. 195 (nrs. 8-10).

Een recente detectievondst die ter hoogte van het Midden-Nederlandse rivierengebied

net over de Duitse grens is gedaan, behoort tot dezelfde groep hangers (Gesink 2005,

268, hanger rechtsboven).  27 Grafvondsten: Werner 1935, 41-50 (Gruppe IV: 600-650);

Franken 1944, 6 (zevende eeuw); Koch 1977, Abb. 8A (ca. 550-600); schijffibulae: Avent

1975, 41-54, pl. 49 ff.  28 Boeles 1951, 328-330; Knol 1993, 218, afbeelding 77.  29 Pers.

med. E. Knol (Groninger Museum).  30 Bruce-Mitford 1978, 298-299 (met parallellen).

31 Bazelmans/Gerrets/Pol 1998, tabel 1 (inclusief gouden munten uit de vijfde eeuw).

Gezien recente vondsten kan een tiental munten aan dit aantal worden toegevoegd. 

32 Zijlstra 1990; 1992; Schoneveld/Zijlstra 1999; Nijboer/Van Reekum 1999.  33 Zie ook

Bruce-Mitford 1974, 271, afbeelding 46c; het door Schoneveld en Zijlstra (1999, 192-

193) veronderstelde mensfiguur tussen beide dieren lijkt niet aanwezig – het gaat hier

om de poten en staart van de vervlochten dieren. Ook het door Olsen (2001, 117) ver-

onderstelde ‘masker’ is niet overtuigend aanwezig.  34 Schoneveld en Zijlstra (1999,

199) plaatsen de fibula een halve eeuw later, rond 650. Het ontbreken van enkele tech-

nische vernieuwingen – versiering met millefiori, het met blikgoud opvullen van de

ruimtes tussen de voorstellingen in cloisonné en een betere anatomische weergave –

die wel op de stukken uit Sutton Hoo voorkomen, wijst echter op een datering vóór ca.

625 (Bruce-Mitford 1974, 272-273).  35 Zijlstra 2003.  36 Bos 1996, 135; Zijlstra 2005.  37

Koch 1977, Taf. 94 (Stufe 3: 565-590/600).  38 Boeles 1951, 330.  39 Vergelijk Macke-

prang 1952, platen.  40 Pers. med. G. van Oortmenssen (Groninger Instituut voor

Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen). Aan de binnenzijde zijn wel krassen zicht-

baar; deze zijn echter niet regelmatig genoeg verspreid om als ruwing voor het aan-

brengen van pasta te dienen.  41 Voorbeelden uit Engeland tonen dat het ‘kruis’ ook uit

drie armen kan bestaan (Åberg 1926, afbeelding 242); zie ook de door Avent (1975) afge-

beelde exemplaren.  42 Avent 1975, 41 ff.  43 Een eenvoudige, ronde hanger of oorbel

van een terp bij Peins wordt hier buiten beschouwing gelaten (diam. 0.9 cm, gewicht

1.1 gr.). Van de betreffende terp zijn tot op heden alleen Romeinse vondsten afkomstig.

Collectie G. van Dijk, St. Annaparochie.  44 Zijlstra 1991, 12-13; Zijlstra/Looijenga 1992,

97-100; Looijenga 2003, 323-324.  45 Miedema 1983, 105.  46 Werner 1935, 41-50 (Grup-

pe IV), Taf. 15; Koch 1977, Abb. 8A (Stufe 2-4: ca. 600), Taf. 195. 47 Verg. vooral Hauck

1970, Abb. 78 (Skydstrup).  48 Boeles 1927, 288-289 (nr. 39.11); 1951, 521 (nr. 5) (Wes-

tergeest); Kramer 2001 (Bolsward). De ring uit Bolsward is aangetroffen in Parrega,

maar volgens de vinder afkomstig uit terpaarde die van de zogenaamde ‘Zuidterp’ bij

Bolsward is aangevoerd.  49 Suierveld 2005, 225.  50 Pers. med. G. van Oortmerssen

(Laboratorium voor Conservatie en Materiaalkennis, Rijksuniversiteit Groningen).  51

Wieczorek 1996, 918-920 (cat.nr. V.24a).  52 Mensonides 1958.  53 Bruce-Mitford 1978,

300-303; zie ook Bruce-Mitford 1974, 266-270, pl. 86.  54 Bos 1996, 132; zie ook Zijlstra
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1992, cat.nr. 13.  55 Bruce-Mitford 1978, 564 ff.  56 Zie Bruce-Mitford 1978,  fig. 423-425.

57 Janssen 1991, 78, graf 16a. Gebruik van het gouddraad voor filigrainversiering van

gouden sieraden is voor de stukken uit Wijnaldum echter niet uit te sluiten. 58 Nog

ongepubliceerde vondst (werkput 17, vondstnummer 361).  59 Pers. med. G. van Oort-

merssen (Laboratorium voor Conservatie en Materiaalkennis, Rijksuniversiteit Gronin-

gen). 60 Uit Wijnaldum zijn ook vergelijkbare zilverbaartjes bekend (Bos 1995, foto p.

143).  61 Tulp 1997, 42.  62 Tulp 2003, 224-225; voor een foto van één van de toetsste-

nen, zie Bos 1995, 139.  63 Voor één van de smeltbrokken, zie Zijlstra 1991, cat.nr. 99;

voor de gouddruppels, Tulp 1997, cat.nrs. 1627-1628; Besteman/Bos/Heidinga 1992.

57, 61 (onderste foto, rechtsonder).  64 Tulp 1997, cat.nr. 1623; 2003, 224; Nicolay 2003,

67 (foto rechtsboven).  65 Mazzo Karras 1985, 167-168; Knol 1993, 213, afbeelding 70.  

66 Avent 1975, 41-56, pl. 49 ff.  67 Boeles 1951, 327-328; Knol 1988, 126-127; 1993, 213,

afbeelding 71.  68 Zie Boeles 1927, 186 (de door Boeles bedoelde referentie is onduide-

lijk); kort tevoren is de fibula van Hogebeintum gevonden.  69 Åberg 1926, 88; zie ook

Boeles 1927, 184-187.  70 Arrnhenius 1985, vooral 140-141,  fig. 164-165 (‘Leu 1’ = de

fibula van Wijnaldum), distribution map II; voor de Wijnaldumer fibula, zie ook Nij-

boer/Van Reekum 1999, 206. 71 Mazzo Karras 1985.  72 Voor een overzicht, zie Nicolay

2005.  73 Zie ook Mazzo Karras 1985, 173.  74 Vergelijk enkele van de juwelen uit Sutton

Hoo, waarop de dier- en ook mensfiguren nog goed herkenbaar zijn (Bruce-Mitford

1978; Evans 1986). 75 Bos/Nijboer 1997; Nijboer/Van Reekum 1999, 209-210;

Tulp/Meeks 2000; Tulp 2003, 224-225. De contextdatering wijst erop dat de matrijs tus-

sen 650 en 750 is afgedankt; de gebruiksperiode zal in de eerste helft van de zevende

eeuw hebben gelegen.  76 Dit systeem van geschenkuitwisseling is goed bekend uit de

Beowulf (Bazelmans 1999, 111 ff.).  77 Bazelmans 1999, 150-156.  78 Werner 1980; Steu-

er 1989, 108-109; recentelijk zie Lund Hansen 2001. 79 L’Abbé Cochet 1859;

Périn/Kazanski 1996; voor andere voorbeelden, zie bijv. Wieczorek/Périn 2001. 

80 Waterbolk/Glasbergen 1955; Heidinga 1990, 14 ff.; Alkemade 1997.  81 Nog ongepu-

bliceerde vondst.  82 Boeles 1951, 322-323, afbeelding 59; Knol 1993, 234, afbeelding 78.

83 Gerrets 1997; voor het gebruik en de symbolische betekenis van almandijn, zie

Arrhenius 1985, vooral 196-198.  84 Voor Sutton Hoo, zie Bruce-Mitford 1978; Evans

1986.  85 Zie Åberg 1926, 116 ff.,  fig. 217-225.  86 Bruce-Mitford 1978, 536 ff. (Sutton

Hoo); Hirst et al. 2004 (Prittwell).  87 Steuer 1987, 206 ff.  88 Arrhenius 1985, 141-146.  

89 Steuer 1987, 191 ff.: ‘Nordische Kammhelme’ (late zesde-vroege achtste eeuw).  

90 Steuer 1987; Alkemade 1991; Jørgensen/Jørgensen 1997, 107-109, 111-116; voor Sut-

ton Hoo, zie Bruce-Mitford 1978, 138 ff., 273 ff.  91 Boeles 1951, 328; Bos 1995, 160;

Alkemade 1997, 187 (cat.nr. 13).  92 Christlein (1978, 83 ff.) rekent de vingerringen tot

zijn ‘Qualitätsgruppe C’.  93 Wieczorek et al. 1996, 936-939 (cat.nr. VI.2.10).  94 Christ-

lein 1978, 83 ff.  95 Zie bijvoorbeeld Vang Petersen 1994 (Gudme, Denemarken).  96 Zie

Nicolay 2005.  97 Knol 1993, noot 1255.  98 Hedeager 1992a, 31 ff.; verg. Zimmermann

1970 (neolithicum-Romeinse tijd); Levy 1982 (bronstijd).  99 Dat kostbaarheden (stie-

kem) werden begraven om in het hiernamaals te gebruiken, staat letterlijk vermeld in

de tiende-eeuwse Egilsaga; het Walhalla kan niet betreden worden zonder persoonlijke

rijkdom en het was beter dit zelf te regelen dan aan je nazaten over te laten (pers. med.
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Anthonie Heidinga, Edam). 100 Voor ‘rituele destructie’ in de ijzertijd, zie bijv. Roy-

mans 1990, 82-83.  101 Bijvoorbeeld Hedeager 1992a, 75; Nicolay 1998, 102. 

102 Hedeager 1992a, 75; Nicolay 1998, 100-103.  103 Nijboer/Van Reekum 1999; Nij-

boer 2004, 377 ff. 104 Met dank aan Jurjen Bos (Groninger Instituut voor Archeologie,

Rijksuniversiteit Groningen) voor deze suggestie.  105 Nicolay 2005.  106 Nicolay 1998;

1999; 2003.  107 Thrane 1991; 1992; Nielsen/Randsborg/Thrane 1994 (diverse bijdra-

gen); zie ook Nicolay 2005, 62-66.  108 Zie onder andere Jensen/Watt 1993;

Fabech/Ringtved 1995. 109 Sørensen 1994; Waterbolk 1999, 112-114, afbeelding 11;

algemeen, zie Herschend 1993. Voor de vermelding van de hall in de Beowulf, zie

Bazelmans 1999, 134-136.  110 Voor een overzicht van laat-Romeinse en vroegmiddel-

eeuwse kostbaarheden uit Nederland, zie Alkemade 1997; voor Noord-/Zuid-Holland

en het Noordduitse kustgebied, zie resp. Dijkstra 2004; Bazelmans/Dijkstra/De Koning

2004 en Knol 1993, 228; Häßler 2003, 104 ff. De gouden munten uit Nederland en het

aangrenzende, Duitse en Belgische gebied zijn door Bazelmans/Gerrets/Pol (1998,

afbeelding 2) op een kaart geplot. Uit het Westdeense kustgebied zijn geen goudvond-

sten uit de zevende eeuw bekend.  111 Peddemors/Carmiggelt 1993, 28-30. 

112 Verg. Peddemors/Cargmiggelt 1993, 28 (630-640); Alkemade 1997, cat.nr. 36 (630-

640); Dijkstra 2004, 401 (ca. 600).  113 Verg. Bruce-Mitford 1983, 380-395.  114 Van

Es/Hessing 1994, afbeelding 76 (Wijk bij Duurstede); Gesink 2005, 268 (Houten). 

115 Ypey 1955, pl. 3 ff. (RMO, inv.nrs. RH 086 Aa/Ab, RH 669 D).  116 Voor goudvond-

sten uit Denemarken, zie Fonnesbech-Sandberg 1991, fig. 2-11.  117 Häßler 2003, 140-

141.  118 Häßler 1991, 460-461; 2003, 135-139.  119 Dezelfde tweedeling is reeds zicht-

baar bij de depositie van gouden bracteaten uit de late vijfde en eerste helft van de

zesde eeuw (Nicolay 2005, 83-84, afbeelding 28).  120 Bazelmans/Gerrets/Pol 1998, 17.

De momenteel bekende graven dateren overwegend uit de tweede helft van de zevende

eeuw.  121 Zie verderop in dit artikel.  122 Hauck 1970; Häßler 1991, 403-404, 473; 2003,

106-114, 121-127; Zimmermann 2005.  123 Häßler 1991, 490-491; 2003, 128-129. 

124 Pers.med. H. Zimmermann (Niedersächsischen Institut für Historische Küsten-

forschung, Wilhelmshaven).  125 Zie Häßler 2003, 100, 114-115, 129-131, 143-144

(crematiegraven, Liebenau), 131-133 (inhumatiegraf, Issendorf), 140-141 (Jever). 

126 Pers.med. J.M. Bos (Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Gronin-

gen).  127 Een langgerekt, met ribben versierd uiteinde van een zilveren haarnaald is

eveneens van goud; dit stuk dateert vermoedelijk uit de Romeinse periode (werkput 13,

vondstnummer. 1054).  128 Bazelmans/Gerrets/Pol 1998, 26-28.  129 Knol 1993, 176-

177, 191, fig. 50, 55.  130 Bazelmans/Gerrets/Pol 1998, 28-29.  131 Hedeager 1992b;

Theuws/Alkemade 2000.  132 Nicolay 2005.  133 Een eerste aanzet tot een eigen sierstijl

vormt het aanbrengen van menselijke handen op bracteaten; de verdere uitvoering van

de bracteaten is echter nog typisch Scandinavisch (zie Nicolay 2005, 60-61). 

134 Pers.med. Jurjen Bos (Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Gro-

ningen). 135 Voor de sociaal-politieke ontwikkeling in genoemde gebieden, zie bij-

voorbeeld Bassett 1989; Näsman 1999; Heidinga 1999 . 136 Verg. Fonnesberg-Sandberg

(1991) voor de situatie in Denemarken.  137 Zie De Langen 1995, 179-183; Heidinga

1999, 8; een vergelijkbaar systeem veronderstelt Näsman (1999) voor zuidelijk Scandi-
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navië en Basset (1989) voor de Angelsaksische wereld.  138 De Langen 1995, 182.  

139 Heidinga 1997; 1999.  140 Verg. Åberg 1926,  fig. 217-219 (vergelijkbaar slangenmo-

tief), 224 (zelfde type gesp).  141 Bruce-Mitford 1983, 380-395; Bazelmans/Dijkstra/De

Koning 2004, 26.  142 Zie ook Bazelmans/Gerrets/Pol 1998, 38. 143 Nicolay 2005.  144

Mackeprang 1952, 217.  145 Nicolay 2005, 45-47, 55.

m

Literatuur

L’Abbé Cochet, 1859: Le tombeau de Childéric Ier, roi des Francs (Paris).

Åberg, N., 1926: The Anglo-Saxons in England during the early centuries of the invasion

(Uppsala).

Alkemade, M., 1991: A history of Vendel period archaeology. Observations on the

relationship between written sources and archaeological interpretation, in: 

N. Roymans en F. Theuws (red.), Images of the past. Studies on ancient societies in

Northwestern Europe (Amsterdam; Studies in pre- en protohistorie 7), 267-298.

Alkemade, M., 1997: Elite lifestyle and the transformation of the Roman world in Nort-

hern Gaul, in: L. Webster en M. Brown (red.), The transformation of the Roman

world, AD 400-900 (London), 180-193.

Arrhenius, B., 1985: Merovingian garnet jewellery. Emergence and social implications

(Stockholm).

Avent, R., 1975. Anglo-Saxon disc and composite brooches (Oxford; Britisch Archaeolo-

gical Reports 11).

Bassett, S., 1989: In search of the origins of Anglo-Saxon kingdoms, in S. Basset (red.),

The origins of Anglo-Saxon kingdoms (Leicester). 

Bazelmans, J., 1999: By weapons made worthy. Lords, retainers and their relationship 

in Beowulf (Amsterdam; Amsterdam Archaeological Studies 5). 

Bazelmans, J.; D. Gerrets en A. Pol, 1998: Metaaldetectie en het Friese koninkrijk. 

Kanttekeningen bij de centrumfunctie van noordelijk Westergo in de vroege 

Middeleeuwen, De Vrije Fries 78, 9-48.

Bazelmans, J.; D. Gerrets en A. Pol, 2002: Metal detection and the Frisian kingdom.

Questions about the central place of Northern Westergo in the Early Middle Ages,

Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 45, 219-241.

Bazelmans, J.; M. Dijkstra en J. de Koning, 2004: Holland during the first millenium, in

M. Lodewijckx (red.), Bruc ealles well. Archaeological essays concerning the peoples

of north-west Europe in the first millennium AD (Leuven; Acata Archaeologica

Lovaniensia, Monographiae 15), 3-36.

Besteman, J.C.; J.M. Bos en H.A. Heidinga, 1992: Graven naar Friese koningen. De

opgravingen in Wijnaldum (Franeker).

Boeles, P.C.J.A., 1927: Friesland tot de elfde eeuw. Zijn oudste beschaving en geschiede-

nis (’s-Gravenhage).

88 Johan Nicolay



Boeles, P.C.J.A., 1951: Friesland tot de 11de eeuw, zijn vóór- en vroege geschiedenis (’s-

Gravenhage).

Bos, J.M., 1995: Archeologie van Friesland (Utrecht).

Bos, J.M., 1996: Archeologische kroniek van Friesland over 1995, De Vrije Fries LXXVI,

131-138. 

Bos, J.M. en A.J. Nijboer, 1997: Koninklijke patronage: de edelsmid van Wijnaldum

(Fr.), Paleo-Aktueel 8, 108-110.

Bruce-Mitford, R., 1974: Aspects of Anglo-Saxon archaeology. Sutton Hoo and other dis-

coveries (London).

Bruce-Mitford, R., 1978: The Sutton Hoo ship-burial, volume 2 (London).

Bruce-Mitford, R., 1983: The Sutton Hoo ship-burial, volume 3 (London).

Carmiggelt, A., 2000: De ‘Koningsterp’ van Wijnaldum. De Friese elite in de vroege Mid-

deleeuwen (Abcoude; Archeologie in Fryslân 2).

Christlein, R., 1978: Die Alamannen. Archäologie eines lebendigen Volkes (Stuttgart/

Aalen).

Dijkstra, M., 2004: Between Britannia and Francia. The nature of external socio-econo-

mic exchange at the Rhine and Meuse estuaries in the Early Middle Ages, Jahrbuch

des Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern 51, 397-408.

Dirks, J., 1887: De muntvondst van Dronrijp, De Vrije Fries 17, 145 ff.

Egmond, W.S. van, 2005: Radbod en de Friezen, een aristocraat in de periferie, Milleni-

um 19, 24-44.

Es, W.A. van en W.A.M. Hessing, 1994: Romeinen, Friezen en Franken in het hart van

Nederland. Van Traiectum tot Dorestad, 50 v.C.-900 n.C. (Amersfoort).

Evans, A.C., 1986: The Sutton Hoo burial (London).

Fabech, C. en J. Ringtved, 1995: Magtens geografi i Sydskandinavien – om kulturlands-

kab, produktion og bebyggelsesmønster, in: H.G. Resi (red.), Produksjon og sam-

funn. Om erverv, spesialisering og bosetning i Norden i 1. årtusen e.Kr. (Oslo), 11-37.

Feith, J.A., 1910: Wat weten wij van ons gewest uit de tijden voor de invoering van het

Christendom?, Groningse Volksalmanak 1911, 1-30.

Fonnesbech-Sandberg, 1991: Guldets funktion i ældre germansk jernalder, in: C.

Fabech en J. Ringtved (red.), Samfundorganisation og Regional Variation. Norden i

romersk jernalder og folkevandringstid (Højbjerg/Århus; Jysk Arkælogisk Selskabs

Skriffer XXVII), 233-244. 

Franken, M., 1944: Die Alamannen zwischen Iller und Lech (Berlin).

Gerrets, D., 1997: Waarom was de eigenaresse van de fibula van Wijnaldum een konin-

gin?, Paleo-Aktueel 8, 115-117.

Gerrets, D., 1999: Evidence of political centralization in Westergo: The excavation at

Wijnaldum in a (supra-) regional prespective, in: T. Dickinson en D. Griffiths (red.),

The making of kingdoms. Papers from the 47th Sachsenymposium York, September

1996 (Oxford; Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History 10), 119-126. 

Gesink, G., 2005: Handboek voor zoekers. Schatkist vol informatie over metaaldetectors,

zoektechnieken, vindplaatsen, vondsten en langverborgen geheimen (Enschede).

89Een koninklijk machtscentrum?



Halbertsma, H., 1957: De oudste historie, in: Baerderadiel, in geakunde (Drachten), 51-

113.

Halbertsma, H., 1965/1966: The Frisian kingdom, Berichten voor de Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodemonderzoek 15-16, 69-108.

Halbertsma, H., 2000: Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en

ondergang (Utrecht).

Häßler, H.J. (red.), 1991: Ur- und Frühgeschichte in Niedersachsen (Stuttgart).

Häßler, H.J., 2003: Frühes Gold. Ur und frühgeschichtliche Goldfunde aus Niedersachsen

(Hannover).

Hauck, K., 1970: Goldbrakteaten aus Sievern (München; Münstersche Mittelalter-

Schriften 1).

Hedeager, L. 1992a: Iron Age Societies. From Tribe to State in Northern Europe, 500 BD

to AD 700 (Oxford/Cambridge).

Hedeager, L., 1992b: Kingdoms, ethnicity and material culture: Denmark in a European

perspective, in: M.O.H. Carver (red.), The age of Sutton Hoo, The seventh century in

North-Western Europe (Woodbridge), 279-300.

Heidinga, H.A., 1990: From Kootwijk to Rhenen: in search of the elite in the Central

Netherlands in the Early Middle Ages, in: J.C. Besteman et al. (red.), Medieval

archaeology in the Netherlands (Assen/Maastricht), 9-40.

Heidinga, H.A., 1997: Frisia in the first millenium. An outline (Utrecht).

Heidinga, H.A., 1999: The Wijnaldum excavation: searching for a central place in Dark

Age Frisia, in: J.C. Besteman et al. (red.), The excavations at Wijnaldum. Reports on

Frisia in Roman and Medieval times, volume 1 (Rotterdam/Brookfield), 1-16. 

Herschend, F., 1993: The origin of the hall in Southern Scandinavia, Tor 25, 175-199.

Hirst, S. et al., 2004: The Prittlewell prince. The discovery of a rich Anglo-Saxon burial in

Essex (London).

Janssen, L.J.F., 1867: Der merowingische Goldschmuck aus Wieuwerd, Bonner

Jahrbücher 43, 57-91.

Janssen, W., 1991: Das fränkische Gräberfeld von Wesel-Bislich, Bericht I, Zeitschrift für

Archäologie des Mittelalters 18/19, 71-116.

Jensen, S. en M. Watt, 1993: Trading sites and central places, in S. Hvass en B. Storgaard

(red.), Digging into the past. 25 Years of Archaeology in Denmark (Århus), 195-201.

Jessup, R., 1974: Anglo-Saxon jewellery (London).

Jørgensen, L. en A.N. Jørgensen, 1997: Nørre Sandegård Vest, a cemetery from the 6th-

8th centuries on Broholm (København).

Knol, E., 1988: Magische voorwerpen in vroegmiddeleeuwse graven in Friesland, in: M.

Bierma et al. (red.), Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied (Gronin-

gen), 117-128.

Knol, E., 1993: De Noordnederlandse kustlanden in de Vroege Middeleeuwen (Gronin-

gen; dissertatie Rijksuniversiteit Groningen).

Knol, E., 2005: Rijke en aantrekkelijke kustlanden. Noord-Nederland in de vroege mid-

deleeuwen, in: E. Knol; A.C. Bardet en W. Prummel (red.), Professor van Giffen en

het geheim van de wierden (Veendam), 183-193.

90 Johan Nicolay



Koch, U., 1977: Das Reihengräberfeld bei Schretzheim (Berlin).

Kramer, E. (red.), 1996: Friezen, Saksen en Denen. Culturen aan de Noordzee, 400 tot

1000 n. Chr. (Franeker).

Kramer, E., 2001: Een gouden muntring uit Parrega, De Vrije Fries 81, 155-157. 

Lafaurie, J.; B. Jansen en N. Zadoks-Josephus Jitta, 1961: Le Trésor de Wiewerd, Oud-

heidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 42, 78-

107. 

Langen, G.J. de, 1995: Het Friese kweldergebied in de vroege Middeleeuwen, Madoc 9,

172-187.

Levy, J.E., 1982: Social and religious organisation in Bronze Age Denmark. An analysis of

ritual hoard finds (Oxford; BAR. Int. Series 124).

Looijenga, T., 2003: Texts and contexts of the oldest runic inscriptions (Leiden/Boston;

The northern world 4).

Lund Hansen, U., 2001: Gold rings – symbols of sex and rank. Necklaces and bracelets

in Scandinavia and Continental Europe from the Late Roman period and Migration

period, in: B. Magnus (red.), Roman gold and the development of the Early German

Kingdoms (Stockholm), 157-188.

Mackeprang, M., 1952: De nordiske guldbrakteater, Århus (Jysk Arkælogisk Selskabs

Skrifter 2).

Mazzo Karras, R., 1985: Seventh-century jewellery from Frisia: a re-examination, Anglo-

Saxon Studies in Archaeology and History 4, 159-177.

Mensonides, S.S., 1958: Een 7e-eeuws gouden sieraad uit de dorpswierde van Ezinge,

Groningse Volksalmanak 1958, 117-123.

Miedema, M., 1983: Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten

van Groningen (Amsterdam; dissertatie Vrije Universiteit).

Munksgaard, E., 1970: Skattefund fra Jernalderen, Kopenhavn.

Näsman, U., 1999: The ethnogenesis of the Danes and the making of a Danish king-

dom, in: T. Dickinson en D. Griffiths (red.), The making of kingdoms. Papers from

the 47th Sachsensymposium York, September 1996 (Oxford; Anglo-Saxon Studies in

Archaeology and History 10), 1-10.

Nicolay, J.A.W., 1998: Goudvondsten uit het Noord-Nederlandse terpengebied (450/500-

650 n. Chr.). Politieke, religieuze en sociale aspecten van import, circulatie en depo-

sitie van goud (Groningen; afstudeerscriptie Rijksuniversiteit Groningen).

Nicolay, J.A.W., 1999: Goud, macht en identiteit. De opkomst van Fries koningschap

(450-650), Spiegel Historiael 6, 262-267.

Nicolay, J.A.W., 2003: Een politiek machtscentrum in noordelijk Westergo. Goudvond-

sten uit het Fries-Groningse terpengebied, 450-650, in: E. Kramer et al. (red.),

Koningen van de Noordzee, 250-800 (Groningen) 55-74.

Nicolay, J.A.W., 2005: Nieuwe bewoners van het terpengebied en hun rol bij de

opkomst van Fries koningschap. De betekenis van gouden bracteaten en bracteaat-

achtige hangers uit Friesland (vijfde-zevende eeuw na Chr.), De Vrije Fries 85, 37-103.

Nielsen, P.O.; K. Randsborg en H. Thrane (red.), The archaeology of Gudme and Lunde-

borg (København; Arkæologiske Studier 10).

91Een koninklijk machtscentrum?



Nijboer, A.J., 2004: Jewellers’ workshops in context, in: A. Perea et al. (red.), Ancient gold

technology: America and Europe (Madrid; Anejos de archivo Espan~ol de Arqueo-

logía 32).

Nijboer, A.J. en J.E. van Reekum, 1999: Scientific analysis of the gold disc-on-bow

brooch, in: J.C. Besteman et al. (red.), The excavations at Wijnaldum. Reports on

Frisia in Roman and Medieval times, volume 1 (Rotterdam/Brookfield) 203-215.

Olsen, V.S., 1998: .. en de brisingamen brak .. De Chronologie, verspreiding en betekenis

van de Scandinavische beugelschijffibula (Amsterdam, afstudeerscriptie Universi-

teit van Amsterdam).

Olsen, V.S., 2001: Wodan in Wijnaldum: de dubbelzinnige, iconografische boodschappen

van de beugelschijffibula van Wijnaldum-Tjitsma (Fr.), Paleo-Aktueel 12, 116-121.

Peddemors, A. en A. Carmiggelt, 1993: Archeologie van middeleeuws Nederland

(Amsterdam).

Périn, P. en M. Kazanski, 1996: Vom Kleinköningtum zum Großreich, in: Wieczorek et

al. (red.), 1996. Die Franken. Wegbereiter Europas. Vor 1500 Jahren: König Chlodwig

und seine Erben (Mainz), 173-182.

Pol, A., 1977: De 7de-eeuwse muntvondst van Nietap, Jaarboek voor Munt- en Penning-

kunde 62-4, 23-62.

Roymans, N., 1990: Tribal societies in northern Gaul. An anthropological perspective

(Amsterdam; Cingula 12).

Schie-Herweijer, P.E. van, 1969: Solidi of Valens, Anastasius, and Maurice Tiberius

from Scharnegoutum, Prov. Friesland, Berichten van de Rijksdienst voor het Oud-

heidkudig Bodemonderzoek 19, 81-87.

Schoneveld, J. en J. Zijlstra, 1999: The Wijnaldum brooch, in: J.C. Besteman et al. (red.),

The excavations at Wijnaldum. Reports on Frisia in Roman and Medieval times,

volume 1 (Rotterdam/Brookfield) 191-201.

Sørensen, P.Ø., 1994: Gudmehallerne, Nationalmuseets Arbeidsmark 1994, 25-39.

Suierveld, G., 2005: Twee Romeinse fibulae en een gouden knop uit Wijnaldum, De

Vrije Fries 85, 225.

Steuer, H., 1987: Helm und Ringschwert. Prunkbewaffnung und Rangabzeichen ger-

manischer Krieger. Eine Übersicht, Studien zur Sachsenforschung 6, 189-236.

Steuer, H., 1989: Archaeology and history: proposals on the social structure of the

Merovingian kingdom, in: K. Randsborg (red.), The birth of Europe. Archaeology

and social development in the first millennium A.D. (Roma), 100-122.

Theuws, F. en M. Alkemade, 2000: A kind of mirror for men: sword depositions in Late

Antique Northern Gaul, in F. Theuws en J.L. Nelson (eds), Rituals of power. From

Late Antiquity to the Early Middle Ages (Leiden: The transformation of the Roman

world 8), 401-476.

Thrane, H., 1991: Om Gudmes funktion, in: C. Fabech en J. Ringtved (red.), Samfundor-

ganisation og Regional Variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid

(Højbjerg/Århus; Jysk Arkælogisk Selskabs Skriffer XXVII), 259-266. Engelse samen-

vatting.

92 Johan Nicolay



Thrane, H., 1992: Das Reichtumszentrum Gudme in der Völkerwanderungszeit

Fünens, in: K. Hauck (red.), Das historsche Horizont der götterbilder-Amulette aus

der Übergangsepoche von der Spätantike zum Frühmittelalter (Göttingen), 299-359.

Tulp, C., 1997: Metaalbewerking op de terp Tjitsma (Groningen; afstudeerscriptie

Rijksuniversiteit Groningen).

Tulp, C., 2003: Tjitsma, Wijnaldum: an Early Medieval production site in the Nether-

lands, in: T. Pestell en K. Ulmschneider, Markets in Early Medieval Europe. Trading

and ‘productive’ sites, 650-850 (Trowbridge), 221-233.

Tulp, C. en N. Meeks, 2000: The Tjitsma (Wijnaldum) die: a 7th century tool for making

a cross-hatched pattern on gold foil, or a master template?, Historical Metallurgy

34, 13-24.

Ufkes, A., 1991/1992: Nieuwe gegevens betreffende de muntvondst van Midlum van

1925, Palaeohistoria 33/34, 299-309.

Vang Petersen, P., 1994: Excavations at sites of treasure trove finds at Gudme, in P.O.

Nielsen; K. Randsborg en H. Thrane (red.), The archaeology of Gudme and Lunde-

borg (København; Arkæologiske Studier 10), 30-40.

Vin, J.P.A. van der, 1992: Die Fundmünze der römischen Zeit in den Niederlanden. Abtei-

lung 1, Provinz Friesland (Berlin).

Vos, P.C. en E. Knol, 2005: Wierden ontstaan in een dynamisch getijdenlandschap, in:

E. Knol; A.C. Bardet en W. Prummel (red.), Professor van Giffen en het geheim van de

wierden (Veendam), 119-128. 

Waterbolk, H.T., 1999: From Wijster to Dorestad and beyond, in: H. Sarfatij; W.J.H. Ver-

wers en P.J. Woltering (red.), In discussion with the past. Archaeological studies pre-

sented to W.A. van Es (Amersfoort), 107-117.

Waterbolk, H.T. en W. Glasbergen 1955: Der spätrömische Goldschatz von Beilen,

Palaeohistoria 4, 81-101.

Werner, J., 1935: Münzdatierte austrasische Grabfunde (Berlin).

Werner, J., 1980: Der goldene Armring der Frankenkönigs Childerich und die germani-

sche Handgelenkringe der jüngeren Kaiserzeit, Frühmittelalterliche Studien 14, 1-

41.

Wieczorek, A. en P. Périn, 2001. Das Gold der Barbarenfürsten. Schätze aus Prunkgrä-

bern des 5. Jahrhunderts n.Chr. zwischen Kaukasus und Gallien (Darmstadt).

Wieczorek et al. (red.), 1996. Die Franken. Wegbereiter Europas. Vor 1500 Jahren: König

Chlodwig und seine Erben, Mainz

Ypey, J., 1955: Kunst en schoonheid uit de Vroege Middeleeuwen: de Merovingische graf-

velden van Alphen, Rhenen en Maastricht (Amersfoort).

Zijlstra, J., 1990: Friese bodemvondsten 1: Finns fibula (Leeuwarden; ongepubliceerd

rapport).

Zijlstra, J., 1991: Friese bodemvondsten 2: Onderzoek Wijnaldum. Supplement ‘Finns

fibula’ (Leeuwarden; ongepubliceerd rapport)

Zijlstra, J., 1992: Friese bodemvondsten 3: Wijnaldum-Finnssburg, vondsten uit noorde-

lijk Westergo (Leeuwarden; ongepubliceerd rapport).

Zijlstra, J., 2003: Een juweel uit Menaldum, Detector magazine 71, 9.

93Een koninklijk machtscentrum?



Zijlstra, J., 2005: De slang van Slappeterp en diens ‘voorouder’ [prototype], Detector

magazine 79, 13.

Zijlstra, J. en T. Looijenga, 1992: Een gouden hanger met runeninscriptie uit Wijnaldum

(Fr.), Paleo-Aktueel 3, 97-100.

Zimmermann, W.H., 1970: Urgeschichtliche Opferfunde aus Flüssen, Mooren, Quellen

und Brunnen Südwestdeutschlands, Neue Ausgrabungen und Forschungen in Nie-

dersachsen 6, 53-92

Zimmermann, W.H., 2005: Sievern, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde,

369-372. 

i

94 Johan Nicolay



De Vrije Fries 86 (2006)  95-140

Galgen in laatmiddeleeuws Friesland

J . A .  M O L

Inleiding

Galgen hoorden in de vijftiende eeuw tot het vertrouwde straatbeeld in Fries-
land.1 Daarbij moeten we dan niet in de eerste plaats denken aan de gelegen-
heidswerktuigen die op stadspleinen voor executies werden opgericht en ver-
volgens weer afgebroken, maar aan de permanente bouwsels van hout of
steen, waaraan de lijken van misdadigers na hun terechtstelling werden ten-
toongesteld tot ze ontbonden waren. Doorgaans stonden daarbij ook wagen-
wielen op staken, bij wijze van platform waarop de lichamen van onthoofde
en geradbraakte criminelen konden worden gelegd. Alleen al in het hier
besproken gebied tussen Vlie en Lauwers moeten vóór 1515 zeker veertig van
zulke galg-en-rad-constructies hebben gestaan. Deze bouwsels waren opval-
lend aanwezig in het landschap, op natuurlijke verhogingen, bij drukke
wegen en vaarten, of buitendijks, omdat ze van ver gezien moesten kunnen
worden.

Ondanks hun nadrukkelijke positionering in de openbare ruimte en de
betekenis die ze daardoor voor het grote publiek hebben gehad, is er weinig
aandacht aan de geschiedenis van de galgen besteed, in Nederland en elders
in West-Europa. Het in de jaren zeventig verschenen boekje van Jelgersma
over Galgebergen en galgevelden is de enige zelfstandige Nederlandse studie
die eraan gewijd is. Het richt zich op de steden in West- en Midden-Neder-
land, bestrijkt voornamelijk de zeventiende en achttiende eeuw en laat de
ontstaansproblematiek grotendeels buiten beschouwing. De algemene
criminaliteits- en strafrechtshistorische werken besteden slechts zijdelings
aandacht aan het fenomeen; studies over staatsvorming laten het zelfs geheel
terzijde.2 Een verklaring voor die geringe belangstelling zou kunnen zijn dat
de morbiditeit van het onderwerp de onderzoekers afschrikt. Dat ligt echter
minder voor de hand als men bedenkt dat over het werk en de verschijning
van de beul juist wel de nodige literatuur verschenen is.3 De meest waar-
schijnlijke reden lijkt daarom dat over de bouw, de verspreiding en de functie
van galgen in de Middeleeuwen nu eenmaal weinig bronnen beschikbaar
zijn. Lokaliseerbare afbeeldingen op kaarten, prenten en schilderijen kennen
we eerst uit de zestiende eeuw. En vermeldingen in overheidsadministraties
zijn er nauwelijks van voor 1500. De galgen zelf zijn vergaan. Zelfs van de
meest degelijke bouwsels uit de vroegmoderne tijd resteren amper funde-
ringsdelen. Hooguit vinden archeologen wel eens schedels en botten van
gehangenen die ter plekke in de grond gekomen zijn.



Er is echter één spoor dat de galgenhistoricus verder kan helpen: dat van de
naamkunde. De herinnering aan galgen is namelijk vaak versteend in veldna-
men, waternamen en andere toponiemen, zoals Galge(n)berg, Galgeduin,
Galgefenne, Galgekamp, Galgerak, Galgeveld, Galgewater, Galgewier, Galge-
weel, enz.; namen die dus hun galg-bestanddeel behouden hebben toen de
constructies waaraan ze hun ontstaan dankten, in onbruik zijn geraakt en
afgebroken werden of vergingen. Deze zijn te inventariseren en te lokaliseren,
waarna te toetsen valt of ze ook werkelijk naar een historische galg verwijzen.
Zulke namen vormen het voornaamste materiaal voor dit artikel. Het kon
worden bijeengebracht met behulp van de omvangrijke verzameling gelokali-
seerde veld- en waternamen, die in de jaren veertig en vijftig van de vorige
eeuw door medewerkers van de Fryske Akademy is aangelegd.4 Van belang
daarbij is dat via het sinds kort beschikbare historische GIS-systeem van dit-
zelfde instituut niet alleen de voormalige galglocaties maar ook hun eige-
naars in kaart gebracht kunnen worden, wat enkele aanwijzingen oplevert
over wie er mogelijk bij het oprichten en onderhouden van de galg betrokken
zijn geweest.5

Het aantal, de spreiding en de functie van deze strafwerktuigen in Fries-
land zijn vooral het bestuderen waard in relatie tot de bijzondere sociale en
politieke ontwikkeling van dit gebied in de late Middeleeuwen. Het is bekend
dat galgen niet alleen gebouwd werden om vrees in te boezemen en afschrik
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te wekken. Ze dienden tevens als herkenningsteken van de hoge heerlijkheid.6

De drager van de bloedban c.q. de beschikker over het halsrecht maakte er
zowel de eigen inwoners als de bezoekers mee duidelijk dat zij zich in een
zelfstandig rechtsgebied bevonden. Vredebreuk, zo was de boodschap, wordt
hier niet ter correctie aan de familie van het slachtoffer overgelaten maar
namens de gemeenschap streng door het gezag gestraft. De galg symboliseer-
de aldus het geweldsmonopolie van de overheid. Tegelijkertijd lijkt ze ook
bedoeld te zijn geweest om de idee van de noodzaak van pijnlijke lijfstraffen
te verbreiden, die op haar beurt nauw verbonden was met de ontwikkeling
van de moderne territoriale (vorsten)staat, waarbinnen ze haar acceptatie
moest bevorderen.

Dat brengt ons bij het eigenlijke onderzoeksthema, namelijk hoe het toe-
passen van de doodstraf, het aanleggen van zulke gerechtsplaatsen en het
daar tentoonstellen van terechtgestelde misdadigers zich verhielden met het
gedecentraliseerde, communale bestuur dat in de late Middeleeuwen overal
in Friesland bewesten de Lauwers werd aangetroffen. Dit gebied was sinds
het midden van de dertiende eeuw immers vrij van landsheerlijk gezag, wat
inhield dat per gouw of landgemeente (terra) de inheemse elite zelf het
bestuur en de rechtspraak uitoefende onder leiding van door het volk geko-
zen rechters.7 De vrije Friese landen waren dragers van de hoge heerlijkheid.
Zij erkenden dat ze die oorspronkelijk aan het koninklijke gezag ontleenden,
waaronder ze ook nominaal meenden te vallen. Als communaal bestuurde
plattelandsterritoria waren het echter vrij los georganiseerde verbanden, zon-
der politieapparaat en met slechts een minimum aan bestuurlijke infrastruc-
tuur. Ze beschikten tot ver in de vijftiende eeuw niet over eigen schrijvers,
eigen gebouwen en andere centrale voorzieningen. De meeste gouwen en
hun subdistricten hadden bij wijze van spreken alleen een eigen zegel.

Gegeven deze omstandigheid rijst de vraag wanneer, hoe en waarom de
demonstratie van het (kunnen) toepassen van de doodstraf met behulp van
galg-en-rad-constructies ingang heeft gevonden in deze reeks van zelfstan-
dige miniterritoria, die ieder het permanente gezag van een landsheer mis-
ten. Die vraag klemt te meer voor de Friese gebieden omdat juist zij bekend
stonden om hun compositierecht. Veel misdrijven waarop elders al vroeg de
doodstraf stond, zoals doodslag, konden hier met het betalen van boetes en
breuken worden afgedaan. Niet dat in de oude Friese rechtsteksten nooit
sprake is van hangen of onthoofden; maar zo op het eerste gezicht stralen ze
uit dat de rechtsorde er, wanneer ze geschonden is, eerst en vooral met geld
hersteld kan worden. 

Als eindterm voor dit onderzoek is 1515 gekozen. Dat is het jaar, waarin
het gezag over Friesland bewesten de Lauwers door hertog Georg van Saksen
werd overgedragen aan Karel V. Op het eerste gezicht lijkt het einde van de
Friese vrijheid in 1498 een meer voor de hand liggende datum, omdat Georgs
vader, Albrecht, toen het gebied veroverde, het bestuur centraliseerde en
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daarbij onder meer een overkoepelend gerechtshof in Leeuwarden instelde
met verregaande juridische bevoegdheden. Verschillende auteurs nemen aan
dat dit Hof van meet af aan de halsrechtspraak voor heel het gewest heeft uit-
geoefend, en dat bijgevolg sinds 1498 alle executies voortaan in Leeuwarden
werden voltrokken.8 Dat blijkt bij nadere toetsing echter niet het geval.9

Ook al was het wel de intentie van hertog Georg het ‘pijnlijk strafgerecht’ te
centraliseren en alle in Friesland begane halsmisdaden in Leeuwarden te
laten berechten, het zou nog tot 1515 duren eer de steden en grietenijen 
ook werkelijk afstand deden van hun recht op executie en expositie van de
veroordeelde misdadigers.

Compositie versus doodstraf in het Oudfriese recht

Veelzeggend en programmatisch voor het sterke boetekarakter van het
middeleeuwse Friese rechtssysteem is de zestiende keur uit de voor het gehe-
le Friese gebied geldende Zeventien Keuren, een tekst die mogelijk al uit de
twaalfde eeuw stamt. Daarin staat met zoveel woorden geschreven ‘[...] dat
alle Friezen hun vrede met geld en goed mogen zoenen’.10 Op grond van dit
door Karel de Grote geschonken voorrecht zouden de Friezen in de Saksische
gebieden – en dus ook in hun eigen land – vrij zijn van de gevangenis, de
tuchtroede en andere lijfstraffen. Daarmee is meteen duidelijk gemaakt dat
het Friese systeem zich keert tegen een praktijk die in naburige gebieden –
onder meer onder druk van de lands- en godsvredebeweging – al lang aan-
vaard was, namelijk de toepassing van pijnlijke straffen. De Göttinger medie-
vist Ernst Schubert die in een recent artikel aandacht voor deze bijzondere
Friese ontwikkeling heeft gevraagd, spreekt in dit verband van een ‘dezidierte,
aber keineswegs konsequente Ablehnung der Blutgerichtsbarkeit, der
Lebens- und Körperstrafen’.11 We kennen het Friese boetesysteem al uit de
late achtste eeuw, uit de Lex Frisionum, waarin voor elke overtreding en ver-
wonding een weergeld- en een breuktarief is gehanteerd. Deze tarieven, en
dus ook de boetepraktijk, hadden een opmerkelijk structureel en continu
karakter, want een groot aantal ervan keert terug met nauwelijks afwijkende
bedragen terug in de boeteregisters die voor de onderscheiden Friese rechts-
districten van de late Middeleeuwen bewaard gebleven zijn.12 Essentieel erin
is, dat ook doodslag met geld geboet kan worden.

Dat wil niet zeggen dat in het Friese recht in het geheel geen doodstraffen
geclausuleerd zijn voor zware misdaden. Wie de rijke collectie overgeleverde
rechtsteksten doorzoekt op halsmisdaden, stuit al snel op artikelen over kapi-
tale delicten als roofmoord, kerkroof, brandstichting, valsemunterij en land-
verraad, waarop wel degelijk de doodstraf staat. ‘Moord moet men met moord
vergelden’ is een uitspraak die in verschillende bepalingen terugkeert.13

Schubert is zich daarvan bewust maar beoordeelt het voorkomen ervan als
een schijnbare tegenspraak in het Friese recht.14 Schijnbaar, omdat hij tegelij-
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kertijd meent te kunnen vaststellen dat in bepaalde Friese gebieden de bij
zware misdaden voorgeschreven doodstraf nog tot in de zestiende eeuw door
een zoenprestatie kon worden ontlopen. Vereffening in geld of goederen werd
volgens hem door de Friezen nog lange tijd als een volwaardig alternatief
beschouwd voor de pijnlijke executie. Dit alternatief zou ook nodig zijn
geweest, omdat de praktische infrastructuur voor het toepassen van dood-
straffen in Friesland ontbrak. Er waren immers geen burchten en dus ook
geen gevangenissen waarin misdadigers vóór hun proces en hun executie
konden worden vastgezet. Er waren ook geen beulen beschikbaar die het
vuile werk van de terechtstelling konden opknappen. Die zouden eerst omst-
reeks 1500 hun opwachting gemaakt hebben in de Friese landen, meer in het
bijzonder in steden als Groningen en Emden: want het was de stad die de
beul baarde. Kortom, in het Friese recht horen de doodstraffen bij de uitzon-
deringsgevallen ‘[...] für die zwar Lösungen gesucht, aber keine praktische
Vorkehrungen getroffen wurden’.15 Elders zegt Schubert dat de lijf- en dood-
straffen in Friesland, ondanks het voorkomen ervan in de rechtscodificaties,
tot in de zestiende eeuw nog niet deel uitmaakten van de algemeen gedragen
strafnorm.

Schubert heeft in zijn opstel nagelaten deze hypothese te toetsen aan
andere dan normatieve bronnen. De tot omstreeks 1500 volgehouden afwij-
zing van dood- en lijfstraffen is voor hem een vast gegeven dat gebruikt kan
worden om kanttekeningen te plaatsen bij de tot nu door rechtshistorici ont-
wikkelde theorieën over het hoe en waarom van de overgang van ‘weergeld
naar straf’ ofwel van compositie- naar bloedrechtspraak in het Duitse straf-
recht. Het zal duidelijk zijn dat onze zoektocht naar de rechtspraktijk, meer in
het bijzonder naar het voorkomen van galgen, daar op voorhand niet mee
spoort. De nieuw verzamelde doodstraf- en galg-en-rad-gegevens in namen
en verhalende bronnen doen ernstige twijfel rijzen aan de juistheid van Schu-
berts veronderstelling. Dat geldt bij nader inzien echter ook voor de hals-en-
hoofdclausules in de rechtsteksten die al wel door Schubert geanalyseerd
werden.

Laten we om te beginnen het vervolg van de boven geciteerde zestiende
keur aan een nadere beschouwing onderwerpen. Daarin is met zoveel woor-
den sprake van hauddeda: hoofd- of halsmisdaden, waarvoor de pleger met
zijn leven moet boeten om de gemeenschap tevreden te stellen. Op de aller-
zwaarste delicten: nachtelijke brandstichting en andere heimelijke daden
staat radbraken als straf, en op diefstal de galg, althans voor wie het niet kan
betalen.16 Het moet worden gezegd dat in de zogenoemde Wenden die op de
zestiende van de Zeventien Keuren in de zogenoemde Fivelgoër en Hunsinger
handschriften worden gegeven slechts drie mordseka of euveldaden naar
voren komen waarvoor de vrije Fries zijn hals zal verliezen: te weten kerkroof,
landverraad en brandstichting in de kerk.17 Maar in andere teksten wordt toch
ook de op heterdaad betrapte dief, die ’s nachts heimelijk inbreekt, de
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gewelddadige dood als straf voor ogen gehouden.18 Dat spreekt eigenlijk van-
zelf als men bedenkt dat een dief niet over het geld en goed beschikt waarmee
hij eventuele boetes en breuken voor zijn misdaad zou kunnen afkopen.
Daarbij wordt hem verder het oneerlijke karakter van zijn handeling zwaar
aangerekend. Die leidt ertoe dat hij ook op een eerloze wijze wordt terechtge-
steld, te weten met de zwarte doek, de pijnlijke strop en het hangen aan de
northhalda bam of nortalda tre: de naar het (onzalige) noorden gerichte blad-
loze boom, ofwel de galg.19 Op nog zwaardere vergrijpen, zoals roofmoord en
de bovengenoemde kerkberoving, stond het breken van de botten en de te
pronkstelling op het tien- of negenspakige rad: thet tian spetzie fial.20 Hoe die
straf diende te worden uitgevoerd, vindt men uitvoerig toegelicht in een ver-
moedelijk dertiende-eeuwse rechtsoptekening Fan en schaekraef (van een
schaakroof) waarin onder artikel 8 drie casussen van gewelddadige roof
behandeld worden: van een huis, een schip en een reizende koopman.21

Belangrijk daarin is dat voorzien wordt in het tentoonstellen van de lichamen
der geëxecuteerden opdat de mensen ervan ‘leren om vreselijke daden te ver-
mijden’.

Zichtbaarheid bij de stad: de galgen van Bolsward en IJlst op een steenworp afstand van de

stadsgracht



Kortom, roofmoord, diefstal en ook heimelijke, het slachtoffer onterende
brandstichting golden in het Friese recht zeker al sinds de twaalfde eeuw als
halsmisdaden waarvoor de dader niet met geld en goed kon boeten. Latere
teksten herhalen de bepalingen erover en geven er op betrekkelijk consisten-
te wijze dezelfde uitleg aan. In de laat dertiende-eeuwse Brokmer Brief uit
Oostfriesland bijvoorbeeld wordt op diverse plaatsen duidelijk gemaakt dat
zowel roofmoord als diefstal met de dood bestraft worden.22 De waarde van
het gestolen goed telde daarbij mee, maar het bedrag wordt niet genoemd –
kennelijk werd het daar aan de rechters overgelaten bij welke waarde ze de
balans door lieten slaan. In het Ommelander landrecht, dat in 1448 tussen
Fivelgo en Hunsingo en de stad Groningen overeengekomen werd op basis
van oudere Friese wetgeving, vinden we aan het slot over de casus moord-
brand dat wanneer de dader schuldig bevonden is, de schade dubbel op zijn
goed verhaald zal worden ‘[...] ende den schuldighen te rechten an syn lyf’.23

En wat dieverij betreft: de dader moet hangen als het gestolen bedrag de
waarde van één oude schild te boven gaat. Het marktrecht van Joure uit 1466
biedt dezelfde bepaling: is it een schild ald ieldis ofte doer toe bowa, soe schil-
ma hem zyn riucht dwaan.24 Zo treft men het ten overvloede ook aan in het
zogenoemde Dokkumer verbond, dat Groningen in 1491 met de stad Dok-
kum, een aantal kloosters, verscheidene meenten en diverse hoofdelingen uit
Oostergo sloot.25 Vergelijken we deze bepalingen met wat er op dit terrein
elders in Noord-Nederland en Noord-Duitsland gebruikelijk was, dan zijn er
amper verschillen te constateren. Hooguit waren de richtbedragen waarbo-
ven men volgens de maximum voorgeschreven straffen tot hangen over ging,
buiten Friesland iets lager.26

Alleen ten aanzien van de beoordeling van doodslag onderscheidde Fries-
land zich van de omringende gebieden.27 Die kon er met zoengeld gecompen-
seerd worden. We moeten daarbij echter bedenken dat dit uitsluitend moge-
lijk was voor degenen die de enorme bedragen aan man- en vredegeld (boete
en breuken) voor doodslagen en ook verwondingen ook werkelijk op tafel
konden leggen. Dat waren alleen edelen en eigengeërfden die over flink wat
onroerend goed beschikten, of familieleden dan wel dienstpersoneel van
zulke vermogende lieden. Op dit punt zijn de Friese wetten duidelijk genoeg:
wie niet kan boeten met zijn goed, die zal betalen met zijn bloed. In de zesde
keur uit de Nieuwe Riustringer Keuren wordt daarover, vrij vertaald, bepaald
dat de blata (= blote of arme man) die bij een vechtpartij een doodslag begaat
en daarbij meteen gegrepen wordt, moet boeten met zijn hals; op zijn dood
zal geen vredegeld staan’.28 Wie onder blata de Oudfriese rechtsteksten op dit
thema doorzoekt, stuit op dezelfde clausule in tal van variaties. Het onder-
streept eens te meer dat eer, bezit en recht zeer nauw met elkaar verbonden
waren in de middeleeuwse Friese maatschappij.29

Kan men nu bij zoveel doodstrafbepalingen in de rechtsbronnen nog
opmerken dat ze slechts voor het afschrikeffect waren opgenomen, omdat de
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praktische organisatie voor het voltrekken ontbrak; wat door de rechters dan
omzeild zou zijn door de misdaden te bestraffen met verbanningen of boetes? 
Ik denk het niet. In de eerste plaats mag uit het gebrek aan informatie over de
praktijk van de procesgang in de Oudfriese rechtsteksten niet worden afgeleid
dat het aan een serieuze organisatie ontbroken heeft. Ook over de precieze
gang van zaken tijdens de rechtszittingen en andere praktische aangelegen-
heden wordt ons teleurstellend weinig meegedeeld. Maar – en dat is het twee-
de punt – tussen de regels van de doodstrafbepalingen door zijn er wel dege-
lijk aanwijzingen te vinden die vaste procedures en concrete voorzieningen
vooronderstellen voor het grijpen, vonnissen en executeren van misdadigers
die de dood schuldig waren.

Nemen we bijvoorbeeld de reeds geciteerde rechtsoptekening Fan en
schaekraef over de casussen van gewelddadige roof.30 Daarin worden in haast
poëtische bewoordingen de rechtsgenoten gemaand om meteen de eigen
bezigheden te staken zodra met klokgelui de roep tot achtervolging van
rovers en dieven aangeheven wordt. Vrij vertaald luidt de tekst als volgt: ‘is
iemand oud of jong, dorstig of hongerig; of hij het koud heeft of warm, hij
mag zelfs niet de tijd nemen om andere kleren aan te trekken; ieder die het
signaal hoort dient meteen op te trekken om Gods vijanden te vervolgen’.
Men hoeft niet veel Westerns te hebben gezien om zich voor te stellen hoe
zo’n klopjacht door de dorpsrechter of de grietman op touw werd gezet als er
ergens vee of goed geroofd was en de daders volgens horen zeggen nog niet
ver weg waren.

En wat de eigenlijke terechtstelling betreft: in het jongere Schoutenrecht,
dat voor Westerlauwers Friesland gold, wordt er vanuit gegaan dat de banner
of gerechtsdienaar de veroordeelde zal binden en naar de galg leiden, waarna
het slachtoffer van de dief de keus heeft of hij zelf het vonnis zal voltrekken
dan wel dat hij iemand daarvoor inhuurt.31 In deze tijd – we spreken dan over
de dertiende eeuw – was het in de Friese landen, net zoals elders, nog heel
gewoon dat het slachtoffer of een van diens verwanten zelf de executie vol-
voerde, bij wijze van gerechtelijk toegestane wraak. Volgens een verdrag tus-
sen Rüstringen en Bremen uit 1220 voltrekt de beroofde zelf de straf aan de
rover.32 In de vroege veertiende eeuw lijkt dat ook in het Brokmer Land nog de
gewone procedure te zijn geweest: degene die de dief grijpt – het veronder-
stelde slachtoffer – krijgt uiteraard zijn eigen goed terug en van het overige
een mark zilver, waarna hij hem zelf zal terechtstellen: and sa vrdue hine
selwa.33 In 1451 geldt te Bolsward dat degene van wie het goed gestolen is, de
dief hetzij zelf recht doet, hetzij iemand op zijn kosten de executie laat vol-
trekken. Als hij tot dat laatste niet bereid is, krijgt hij zijn goederen niet terug
en zullen de schepenen de terechtstelling (laten?) verzorgen.34 Zo wordt ons
dus in de rechtsbronnen wel degelijk een blik gegund op de galg, de man aan
het koord en de organisatie van de klopjacht.
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Terechtstelling en te pronkstelling: stad en platteland

Uit de aangehaalde teksten kwam al naar voren dat toepassing van de dood-
straf meer inhield dan alleen het voltrekken van het vonnis. Met hangen, ont-
hoofden of radbraken was het niet gebeurd. Het lijk moest tentoongesteld
worden, deels als extra straf of wraak namens de gemeenschap, en deels ter
afschrikking. In de hiervoor aangehaalde Fan en schaekraef-tekst wordt voor
de geradbraakte roofmoordenaar bepaald dat hij buitendijks een plaats moet
krijgen op een verhoogd rad dat nooit aan een wagen bevestigd is geweest,
alwaar ‘[...] geen wind hem zal bewaaien, niemand naar hem zal kijken, geen
dauw hem zal bevochtigen en geen zon hem zal beschijnen, opdat iedereen
daaruit zal leren dat men misdaden moet vermijden’.35 De interne tegen-
spraak in deze poëtische maar macabere passage zou zo uitgelegd kunnen
worden, dat de gestrafte als persoon totaal uit de kosmos dient te verdwijnen
maar tegelijkertijd als stoffelijk overschot voor iedereen zichtbaar moet zijn,
zodat de gemeenschap er een les uit kan trekken. Het ‘buiten de dijk plaatsen’
geeft zelfs een extra symbolische lading aan die ambivalente boodschap. 
De veroordeelde komt er immers door op de grens van het land met de zee te
verkeren, dat is aan de rand van de samenleving, gekeerd naar de boze bui-
tenwereld. Dat doet denken aan de pre-christelijke doodstrafclausule voor de
tempelschenner in de Lex Frisionum: wie het heiligdom onteert wordt naar
de zee gevoerd, daar gecastreerd en ten offer gebracht aan de god, wiens tem-
pel hij schond.36 Belangrijk is echter ook dat de geëxecuteerde roofmoorde-
naar, tentoongesteld langs het water, van verre kan worden waargenomen.
Dat geldt eveneens voor de dief die de strop heeft gekregen. Hij zal moeten
hangen bi tha wie, dat is langs de openbare weg.37

Het zijn vrij algemene, met symboliek overladen bepalingen die in tal van
middeleeuwse rechtsbronnen uit heel Europa voorkomen. Ze benadrukken
dat de doodstraf een openbare aangelegenheid was. Bij de door veel rituelen
begeleide executie werd zoveel mogelijk publiek verzameld. Maar ook daarna
diende via de maandenlange te pronkstelling aan de gemeenschap duidelijk
te worden gemaakt dat de misdadiger zijn schending van de maatschappelij-
ke orde moest boeten met een gruwelijk lot. Het ten voorbeeld stellen en
vrees inboezemen waren aldus belangrijker dan het wraaknemen op, en het
uit de gemeenschap verwijderen van de crimineel. Executie en expositie
hoorden in beginsel bij elkaar en dienden een en hetzelfde doel.38

Wat dan de werktuigen of praktische constructies betreft waarmee dat
doel bereikt moest worden, daarvoor dient – vooraleer we ze voor Friesland
kunnen inventariseren – de vraag te worden gesteld of ze wel tegelijkertijd
voor beide functies konden worden ingezet, en zo ja in welke omstandig-
heden. Anders geformuleerd: werden de galg-en-radbouwsels die we voor
Friesland in de bronnen aantreffen, zowel voor de executie als het tentoon-
stellen gebruikt, of waren het steeds constructies die of het een dan wel het
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ander dienden? Uit de strafrechthistorische literatuur blijkt namelijk dat de
grote steden in de late Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd vrijwel allemaal
over aparte tentoonstellingsgalgen beschikten die op enige afstand, maar wel
goed zichtbaar buiten de muren, wallen of grachten gelegen waren. Zulke
expositiebouwsels worden in de Nederlandstalige bronnen vaak het ‘gerecht’
(vergelijk het Duitse ‘Hochgericht’) genoemd. Daarheen werden de lijken der
misdadigers na de executie gevoerd, gewoonlijk op rituele en vernederende
wijze, om er te worden opgehangen of op een andere wijze geëxposeerd, ten
prooi aan ratten en raven, tot ze waren vergaan.

Het Nederlands kent voor beide werktuigen maar één woord: galg. In het
Frans en het Engels kan onderscheid gemaakt worden door het gebruik van
twee verschillende termen.39 De executiegalg, die enkelvoudig kan zijn, in de
vorm van een knie, of dubbel, met een T-constructie – vandaar ook het meer-
voud gallows in het Engels –, heet in het Frans potence (naar de wilgeteen als
strop) of patibule (naar het Latijnse patibulum, ook wel gebruikt om het
dwarshout van Christus’ kruis mee aan te duiden). De tentoonstellingsgalg
vinden we in het Frans meestal aangeduid als gibet of fourche de gibet. Four-
che (Latijn: furca) verwijst naar de vorkconstructie op de top van de staande
posten, waarin en waarop de balk rustte, waaraan de veroordeelden werden
gehangen. Het Franse gibet leeft in het Engels verder als gibbet.

Het galgenveld van Utrecht bevond zich in de zeventiende eeuw aan de
Vaartse Rijn, een flink eind buiten de stadsgracht naar het zuiden.40 Bekender
wellicht, dankzij de tekeningen die Rembrandt, Reinier Vinkeles en anderen
eraan gewijd hebben, is het Amsterdamse ‘gerecht’ bij de Volewijk aan de
noordkant van het IJ.41 En wat het noorden van Nederland betreft, dient zeker
ook de buitengalg van Groningen te worden genoemd, die zich in de zestien-
de eeuw aan de zuidrand van de stad bevond. De geschiedschrijver Sicke
Benninge meldt dat deze in 1501 bij het beleg van Groningen door Albrecht
van Saksen door Duitse landsknechten omver is getrokken. Het zou een kost-
baar bouwwerk zijn geweest met zware ijzeren balken op pilaren van Benthei-
mer steen.42

De gewoonte om voor executie en expositie in en bij de steden gescheiden
werktuigen op te richten is betrekkelijk oud. De galgenplaats van Brussel, die
op de Flotsenberg ten westen van de stad lag, bestond reeds in 1233.43 Maar in
Gent werden in de elfde eeuw misdadigers na hun dood nog lange tijd ten-
toongesteld op de plaats van de terechtstelling. Dat valt ten minste op te
maken uit de mededeling van de kroniekschrijver Walter van Terwaan dat de
lichamen van de opstandelingen Guido van Steenvoort en Bertulf pas van de
strop werden gehaald toen hun ontbinding de lucht op de markt te zeer ging
verpesten.44 Daaruit wordt duidelijk dat het in handelsplaatsen met dichte
bewoning op den duur wel snel tot scheiding van functies op dit terrein
moest komen. De door stadsbesturen en landsheren nagestreefde permanen-
te afschrikking verdroeg zich ruimtelijk slecht met de eveneens door hen te
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bevorderen concentratie van economische activiteit. De oplossing was om
tentoonstellingsplaatsen in te richten op korte afstand buiten de stad, waar
de lijken van misdadigers wel goed zichtbaar waren, maar hun ontbinding de
omwonenden niet te veel hinder bezorgde. Want zoveel is wel zeker: wonen
en werken in de buurt van een galgenveld was geen pretje. ‘Afschouwelijck is
het gesicht ende den reuck van de doode, half jae verrotte misdadigers, die
men aldaer pleeght aan te hangen ofte tentoon te stellen’, zo motiveerden
Utrechtse bewoners aan de Vaartse Rijn een verzoek tot verplaatsing van het
galgeveld in 1674.

Voor de galg-en-radconstructies op het platteland kan het overlastprobleem
niet zo groot geweest zijn. In de eerste plaats werden er – naar we mogen aan-
nemen – minder, en ook minder vaak lijken tentoongesteld. De steden waren
nu eenmaal dichter bevolkt en herbergden meer rijkdom, met als gevolg dat
er meer criminelen actief waren. Daarbij zal de pakkans er groter zijn
geweest. In de tweede plaats waren de galgenvelden op het platteland een-
voudig zodanig uit te kiezen en in te richten, rekening houdend met de heer-
sende windrichting, dat de mensen in de omgeving er weinig last van hadden.
Dat zou betekenen dat ze anders dan de stedelijke buitengalgen tevens als
executieplaatsen hebben gediend. Scheiding van functies was niet alleen
onnodig maar ook te kostbaar voor de besturen van de vaak minvermogende
plattelandsdistricten. In de Groninger Ommelanden, waar de rechters ten
plattelande tot 1795 de halsrechtspraak bleven uitoefenen, werden in de
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zeventiende en achttiende eeuw de ter dood veroordeelden doorgaans geëxe-
cuteerd en tentoongesteld op dezelfde gerechtsplaats, die altijd buiten de
bebouwde kom van het dorp gelegen was.45 Er is geen reden om aan te nemen
dat dit in voorgaande eeuwen anders is geweest. Bij het inventariseren van de
middeleeuwse galgen voor Friesland mogen we er daarom bij voorbaat van
uitgaan dat, afgezien van sommige stadsgalgen, verreweg de meeste ervan
zowel voor executie als voor expositie bestemd zijn geweest.

Galgen in of bij steden en grietenijen

Bij het volgen van het toponiemenspoor dat ons naar een groot aantal van die
galgen leidt, is voorzichtigheid vereist. Niet elke galgennaam hoeft immers
naar een voormalige terechtstellings- of tentoonstellingsplaats te verwijzen.
In een enkel geval betreft het een spot- of herinneringsnaam, zoals bijvoor-
beeld bij het Galgenhuis in het terpdorp Stiens, waarin iemand zich om-
streeks 1870 zou hebben verhangen.46 Vaker komt het echter voor, dat het gal-
gen-bestanddeel in de naam niet blijkt afgeleid van het strafwerktuig maar
van gagel (myrica gale), een aromatische plant die in de Middeleeuwen zeer
gezocht was voor de samenstelling van het gruit, een kruidenmengsel waar-
mee bierbrouwsels op smaak gebracht werden. Deze plant kan één meter
hoog worden en komt voor op lichtzure, kalkarme en vochtige grond bij hei-
develden en langs oude rivierbeddingen. Omdat zij in het Fries bekend staat
als ‘galje’ of ‘gaalje’, vinden we haar geregeld terug in veldnamen als 
Galjefjild en Galjemeden. Het is daarom van belang bij de identificatie steeds
na te gaan of het toponiem eventueel op een oorspronkelijke begroeiing 
met gagel kan slaan, wat overigens, gelet op het vochtminnende karakter 
van de plant, bij samenstellingen met ‘wier’, ‘berg’ en ‘hoog’ minder voor de
hand ligt.47

Van de vorm ‘galje’, waartoe het woord galg kan afslijten via tussenfasen
als ‘galleg’ en ‘gallege’ is het een kleine stap naar ‘galle’48 en ‘gale’. In dat laatste
geval is extra waakzaamheid geboden omdat ‘gale’ ook afgeleid kan zijn van
de Friese persoonsnaam Gale, die vaak in toponiemen is opgenomen. Om het
risico van verwarring te vermijden heb ik bij mijn inventarisatie vormen met
één ‘l’ als ‘Galekampen’, ‘Galefennen’ en dergelijke buiten beschouwing gelaten.

Rekening houdend met deze en andere onzekerheden heb ik voor de hui-
dige provincie Friesland een dossier kunnen aanleggen van ongeveer dertig
galgenplaatsen. Met vindt het met alle vondstgegevens en details opgenomen
als bijlage. De lijst is te splitsen in een paar categorieën, waarvan die van de
steden en die der grietenijen de belangrijkste zijn. Daarnaast is er de restcate-
gorie van de ‘andere hoge heerlijkheden’ waaronder men de eilanden49 Ter-
schelling en Ameland heeft te verstaan, alsook de parochie Burum bij de Lau-
wers, die met haar aaneengesloten bezit van de cisterciënzer abdij Jeruzalem
alias Gerkesklooster juridisch geheel exempt was. 

106 J .A.  Mol



Wat dan nu galgplaatsen der elf Friese steden betreft, daarvan konden er niet
minder dan negen geïdentificeerd en gelokaliseerd worden. Alleen van Har-
lingen is geen enkel gegeven overgeleverd, terwijl voor Dokkum tot nu toe
alleen bekend is dat er in 1491 in of bij de stad een rad stond, waarop de Gro-
ningers na executie een hoofdeling hadden geplaatst die ze als een verrader
beschouwden. Omdat galg en rad bij expositiebouwsels doorgaans samen
voorkwamen, mag wel worden aangenomen dat ter plaatse ook een galg was
opgericht. Voor de overige negen steden is de plek van de galg meer of minder
nauwkeurig aan te wijzen. Die van Staveren zou zich op buitendijkse grond
tussen de haven en het Rode Klif bij Scharl hebben bevonden. De Workumer
galg stond ergens ten zuiden van de zijl, terwijl die van Sloten bij de vaart naar
het Slotermeer opgebouwd was. Van de overige steden kan de gerechtsplaats
zelf kadastraal worden aangeduid.

Voor de tweede categorie, die der grietenijen of plattelandsdistricten, bleken
niet minder dan zestien galgen te achterhalen. Het is nog even de vraag met hoe-
veel grietenijen we vóór 1500 precies moeten rekenen. Het klassieke aantal sinds
de zestiende eeuw is dertig (vergelijk de uitdrukking ‘op zijn elfendertigst’ die
verwijst naar de moeizame besluitvorming langs elf steden en dertig grietenij-
en), maar daarvan is er minstens één, het Bildt, die zich eerder niet kon manifes-
teren, omdat het gebied pas in 1505 werd ingedijkt. Andere, zoals Hemelumer
Oldeferd vormden lange tijd één geheel met het buurdistrict, in dit geval Gaas-
terland. Weer andere grietenijnen waren in delen opgesplitst die later weer bij
elkaar zouden komen. Hoe men het ook rekent, met het genoemde aantal zes-
tien is in ieder geval meer dan de helft gedekt. Het betreft, in alfabetische volgor-
de: Baarderadeel, Barradeel, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Franekeradeel,
Hemelumer Oldeferd (en Gaasterland), Kollumerland, Menaldumadeel, Oost-
dongeradeel, Ooststellingwerf, Smallingerland, Tietjerksteradeel, Westdongera-
deel, Weststellingwerf, Wonseradeel en Wymbritseradeel. Verder zou Hennaar-
deradeel er aan toegevoegd kunnen worden, omdat bekend is dat in 1514 te
Wommels nog een misdadiger werd onthoofd op – naar mag worden veronder-
steld – de niet nader te lokaliseren gerechtsplaats van de grietenij. Tenslotte lijkt
het erop, dat de latere centrale galg van Leeuwarden, aan de trekvaart naar Har-
lingen, oorspronkelijk die van Leeuwarderadeel is geweest. Er was namelijk ook
een ‘gerecht’ aan het Vliet, even ten oosten van de stad. Dit, in 1580 ‘olde gerecht’
genoemde en dus al enige tijd niet meer functionerende bouwsel50 lijkt eerder
dan die ten zuidwesten van Leeuwarden de stedelijke constructie te zijn
geweest; hij was namelijk makkelijk te bereiken vanaf de Brol, waar nog in de
vroege zestiende eeuw de Leeuwarder executies plaats vonden.51 Als we deze
identificatie volgen, dan blijven er slechts tien grietenijen over waarvoor geen
gegevens konden worden gevonden; grietenijen die wellicht niet toevallig in het
bronnenarme midden, oosten en zuiden van de provincie gelegen waren: Acht-
karspelen,52 Doniawerstal, Engwirden, Haskerland,53 Idaarderadeel, Lemster-
land, Rauwerderhem, Opsterland, Schoterland en Utingeradeel.
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Voor 1515 beschikte dus zeer waarschijnlijk elke grietenij over een eigen galg.
Of moeten we zeggen dat behalve de steden in elk geval de grietenijen gerech-
tigd waren een galg op te richten, te gebruiken en te onderhouden? Een opga-
ve van 1540 spreekt met zoveel woorden over ‘Baerderadeels [voormalige]
galge’.54 En de kroniekschrijver Johan Rengers van Ten Post heeft het in zijn
relaas over de Groninger machtsontplooiing in Noordelijk Oostergo nadruk-
kelijk over grietenijgalgen, te weten die van Kollumerland, Oostdongeradeel
en Westdongeradeel. De galg van Kollumerland zou bij het versterkte huis van
de (Groninger) kastelein hebben gestaan, waar in 1583 de hoofdeling Sippe
Meckama woonde op een plek die toen nog de naam van Galgevenne droeg.
Hij was in Johan Rengers’ tijd uiteraard al verdwenen, maar een zekere Wittie
Douwes van Anjum had hem in tegenwoordigheid van de predikant meege-
deeld ‘[...] dat he had dar noch koppen an sien hangen’.55

Slechts het grietenijbestuur in de persoon van de grietman kon het ini-
tiatief nemen tot het oprichten van een galg, zo blijkt uit een getuigenverslag
over de grensscheiding tussen de gewesten Groningen en Friesland, meer in
het bijzonder tussen het Groningse Vredewold en het Friese Opsterland in
1558. Vrijwel alle, reeds bejaarde getuigen verklaarden ten overstaan van 
grietman Ipo Haeyma van Langewold die de zaak in onderzoek had, dat de
grens lag bij Friesepalen, en dat wijlen Bonne Vukema, toen hij landsgrietman
was van Vredewold ‘[...] een gerychte hadde laeten zetten op de noerderzyt de
vorsz. [Vreesche] Paelen [...], ende hadde daer eynen laeten hangen, geheeten
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Menko Nekens’. Dat laatste was ongeveer zestig jaar eerder gebeurd, kort voor
1500 dus. Het was de getuigen verder bekend dat Sywert Fossema, toen die
grietman van Vredewold was, dertig jaar later het door zijn voorganger Bonne
Vukema gebouwde ‘gerychte’ weer (overeind) had laten zetten voor de 
executie van een andere misdadiger.56 Vredewold was dan wel geen (Wester-
lauwers) Fries rechtsdistrict, maar het is weinig aannemelijk dat de rechts-
praktijk er omstreeks 1500 veel afweek van die ten westen en zuiden van Frie-
sepalen. Overigens lijkt de galg bij Friesepalen niet de eerste van Vredewold te
zijn geweest, want al in 1385 is sprake van een Zudgalgha ergens bij een van
de waterlossingen van de vijf kerspelen van Vredewold.57 De naam doet ver-
onderstellen dat er tegelijkertijd in Langewold ook een Noordgalg als pendant
heeft gestaan.

Dat nu die grietenijen evenals de steden elk een eigen galg konden oprich-
ten zal niet voor iedere lezer vanzelf spreken. De oorspronkelijke drager van
het hagista riocht ofwel het hoogste recht was in het vrije Friesland, na het
verdwijnen van het landsheerlijk gezag, immer de gouw ofwel het ‘land’
(Latijn: terra), dat als de communaal bestuurde voortzetting beschouwd kan
worden van het graafschap. In het volmiddeleeuwse Friesland waren er drie
van zulke graafschappen: Westergo, Oostergo en Zuidergo, waarvan laatstge-
noemde in de dertiende eeuw in Westergo opging. Later ontstonden in de
ontginningsgebieden oostelijk en zuidelijk van Westergo en Oostergo enkele
kleine ‘landen’ zoals Opsterland die een zelfde autonomie wisten te claimen.
Het zijn deze terrae die bij ontstentenis van een landsheer toestemming
gaven voor het stichten van steden en het verlenen van halsrecht aan die ste-
den. Zo bijvoorbeeld in 1392 toen de grietmannen en mederechters van de
Leppa, ofwel de zuidelijke helft van Oostergo die bestond uit Leeuwardera-
deel, Tietjerksteradeel, Smallingerland en Idaarderadeel, het hals- en hoofd-
recht aan Leeuwarden bevestigden.58 Op dat moment bestonden in Oostergo
en Westergo al wel lange tijd grietenijen of subdistricten met de naam van
‘delen’, die op zichzelf duidelijk genoeg de onderschikking verklaart. Haar
rechters, de grietmannen, konden binnen het eigen ressort de niet-kapitale
misdaden afdoen. Zij waren wel betrokken bij de uitoefening van de hoge
rechtspraak maar dan op centraal niveau, als leden van het bestuurscollege
van de terra. 

Een en ander roept de vraag op wanneer de grietmannen met hun mede-
rechters voor het eigen subdistrict de beschikking over het halsrecht hebben
verworven, en op welk moment en waarom ze het noodzakelijk hebben
gevonden dat recht ook werkelijk uit te oefenen en het ook publiekelijk te
tonen door het tentoonstellen van misdadigerslijken. Om daarop antwoord te
geven, is het nuttig eerst een blik te werpen op de locatie van de diverse galg-
plaatsen.
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Zichtlocaties

Het buitendijks tentoonstellen, waarvan in de boven aangehaalde schaekraef-
tekst sprake was, blijkt meer dan symboolgeladen fictie te zijn geweest. Voor
zeker vijf galgen kan namelijk een buitendijkse locatie worden aangetoond.59

Het duidelijkst is wellicht het gegeven voor Oostdongeradeel, waar de galg
zich volgens Johan Rengers van Ten Post even ten noorden van Ezumazijl op
buitendijks land (‘de uiterdijk’) bij de Lauwerszee bevond, dus vlakbij een
schutsluis. Bij Workum, aan de andere zijde van Friesland, stond de galg even-
eens in de buurt van een knooppunt van scheepvaartverkeer. Dat is niet toe-
vallig. Tentoonstellen op de grens van land en water had vooral zin op die
plekken waar het schouwspel van de ontbinding door velen kon worden
waargenomen. Wat dat betreft was de plek van de Amelander galg op de
onbedijkte kwelder tussen Hollum en Ballum minstens zo goed gekozen. 
De hoofdweg liep er langs, en verder was het strafwerktuig prima waar te
nemen voor opvarenden van scheepjes die door de Waddenzeegeul direct ten
zuiden van het eiland voeren. Een goede zichtbaarheid vanaf zee gold ook
voor de galg van Staveren buiten de dijk naar Scharl, even ten zuidoosten van
de stad. Het moet een baken zijn geweest, niet ver naast de zuidelijke have-
ningang, dat dan wel andere signalen uitzond dan een vuurtoren, maar voor
zeelieden op weg naar en afkomstig van Kampen of Amsterdam een bijna
even goed herkenningspunt vormde. De galg van Menaldumadeel, in een
hoekje voormalig nieuw Bildtland te Dijkshorne bij Beetgumermolen, was in
1516, wanneer hij voor het eerst en het laatst in de bronnen opduikt, daar-
entegen niet meer vanaf zee waar te nemen aangezien het Bildt in 1505
definitief was ingedijkt. Hij werd toen gebruikt om een dief te straffen die
twintig koeien in het Bildt gestolen had, zodat de inwoners van het nieuwe
land er goede notitie van konden nemen dat er recht werd gedaan aan wie
hun misdeed.

Niet elke Friese grietenij lag uiteraard aan zee, maar het motief van een
goede zichtbaarheid vanaf het water doet ook opgeld voor districten met een
ligging aan een der grote meren. Zo bijvoorbeeld voor Wymbritseradeel dat in
het oosten aan het Snekermeer grensde. Zijn galg bevond zich aan het Kruiswa-
ter, waar de scheepvaartroute van Sneek naar Joure de waterweg vanuit het
zuidwesten naar het noordoosten, richting Leeuwarden, kruist en verder het
grote water van het Sneker meer ontmoet. De galg van Tietjerksteradeel blijkt
op een vooruitgeschoven punt in het Bergumermeer te hebben gestaan. En die
van Sloten markeerde de ingang van het Slotergat aan het gelijknamige meer.

Wat de zee en de meren voor de districten in het noordwesten en midden
van Friesland waren, waren de heidevelden voor die in het zuidoosten: einde-
loze vlaktes met een lage horizon, waartegen een galg zich scherp kon afteke-
nen. De galgen van Smallingerland en Ooststellingwerf hadden elk een plek
hoog op de heide, aan het uiteinde van hun grietenij, pal op de noordgrens
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met de aanpalende gemeente en dicht bij een doorgaande verkeersweg van
waaraf ze goed konden worden waargenomen. Voor de galg van Ooststelling-
werf lijkt zelfs een apart heuveltje op te zijn geworpen. Eekhoff heeft op zijn
Nieuwe kaart van Friesland binnen het galgenlandperceel ten minste een
bult getekend met de naam van Galgeberg. En om dan ook nog even over de
grens tussen Opsterland en het Groningse te springen: toen de grietman van
Vredewold in de jaren negentig van de vijftiende eeuw een nieuwe galg moest
laten neerzetten voor de executie van een misdadiger, zocht hij een plek uit
op de hei, vlakbij de weg over de gewestelijke grens bij Frieschepalen.

In al deze gevallen blijken de galgenbouwers te hebben gekozen voor een
combinatie van goede zichtbaarheid in de ruimte, een locatie op de uiterste
grens van het district, en vertoning aan een relatief drukke verkeersroute of
zelfs bij een verkeersknooppunt. Dat was uiteraard om het recht te tonen.60

Alle andere gevonden galgenplekken zijn eveneens te kwalificeren als zichtlo-
caties langs de heerweg, echter niet aan een van de randen maar juist midden-
in de grietenij. Het duidelijkst zien we dat bij de galgen van Barradeel, Ferwer-
deradeel, Wonseradeel en Weststellingwerf. In Barradeel bevond de
Galgekamp zich halverwege het Barradeelster part van de zogenoemde Slach-
te, een waterkerende binnendijk die de grietenij in tweeën deelt. In Ferwerde-
radeel lag het Galgemorgen aan de weg van Ferwerd langs het klooster Fos-
werd naar Waaxens. In Weststellingwerf kwam de reiziger die de
interregionale route van Steenwijk via Oudeschoot en Haskerdijken naar
Leeuwarden volgde of andersom, langs de galg zo’n duizend meter ten zuid-
oosten van de kerk van Wolvega. In Wonseradeel stond de galg op de terp van
de zogenoemde Wonser Weeren aan de doorgaande weg die de centrum-
plaats Wons met Makkum en de zuidelijke dorpen van de grietenij verbond.
Ook Dantumadeel kende zo’n centrale ligging voor zijn galg, zij het dat deze
op het kruispunt van twee belangrijke waterwegen was opgericht, te weten
van de Geestmer vaart en het Galgediep, dat van Rinsumageest naar Veen-
wouden liep. 

Voor de steden telde evenzeer dat de gaande en komende man de galg
niet konden missen. Opvallend is dat behalve het al genoemde Workum ook
Bolsward, IJlst en Hindelopen hun galg nog geen honderd meter buiten de
stedelijke bebouwing hadden staan, ook weer bij de voornaamste toegang tot
de stad, over het land en langs het water. Blijkbaar was het de bedoeling dat
vooral de eigen poorters dagelijks met de strengheid van het gerecht werden
geconfronteerd. Behalve die van het reeds genoemde Sloten, stond ook die
van Sneek wat verder weg, zo’n halve kilometer buiten de Noorderpoort aan
de Hemdijk naar IJlst, en aan de mond van de Slotervaart bij het Slotermeer. 
Ten aanzien van de galg van Franeker – die op grotere afstand buiten de stad
lag – is al opgemerkt dat deze vermoedelijk eveneens door de grietenijen Fra-
nekeradeel is gebruikt. Mogelijk deden ze oorspronkelijk zelfs dienst als straf-
werktuigen voor de oudere en grotere districten Franeker Ouddeel en Leppa
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(alias Zuidelijke Nyogen, ofwel de zuidelijke helft van Oostergo). Hun centra-
le ligging aan een belangrijke regionale land- en waterweg correspondeert
met die van de reeks Barradeel-Weststellingwerf.

De eigenaars van de galgen en galgenlanden

Wie waren nu de eigenaars en dus ook de vermoedelijke oprichters van de
galgen? Het ligt voor de hand de stads- en grietenijbesturen daartoe aan te
wijzen. Een bevestiging van hun betrokkenheid vinden we ten aanzien van
het grote galgperceel onder Wolvega: dat blijkt in 1832 eigendom te zijn van
de grietenij Weststellingwerf, maar of het dat ook in 1500 al was, is moeilijk te
zeggen.61 Meer zekerheid hebben we, althans wat de galg zelf betreft, ten aan-
zien van het even over de grens gelegen Vredewold, waarvan de grietman kort
voor 1500 een galg bij Frieschepalen liet oprichten om er een zekere Menko
Nekens aan op te hangen.62 Uit dit bericht is wel af te leiden dat de 
grietman de verantwoording voor de bouw droeg, terwijl de kosten voor de
grietenij waren. 

In de achttiende eeuw gold dat in de Ommelanden, waar de plattelands-
gerechten het halsrecht tot 1795 wisten te behouden, ook voor het land waar-
op de galg werd geplaatst. Te Kantens, waar geen vaste galg beschikbaar was,
sloot de rechter in 1727 met het oog op de executie van de boer Rintje Jacobs,
die zich aan incest en kindermoord had schuldig gemaakt, een voorlopig con-
tract voor de aankoop van een half gras land voor 60 carolus gulden ‘[...] het-
welcke geemployeert sal worden tot een rigtplaatse’.63 De transactie ging uit-
eindelijk niet door omdat de verdachte buiten de landsgrenzen was gevlucht.
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Of het vóór 1515 in Westerlauwers Friesland ook zo geregeld was, dat galg en
galgenland er eigendom van het gerecht waren, staat nader te bezien. Voor de
buitendijkse galgplaatsen kan worden opgemerkt, dat in het vrije Friesland de
grond van de open kwelder vanouds toeviel aan degene die er met zijn achter
de dijk gelegen boerderij aan grensde; deze beschikte zogezegd over het recht
van opstrek en aanwas. Geheel onomstreden was dit recht niet – het werd ten
aanzien van de indijking van het Bildt omstreeks 1500 met succes geclaimd
door de nieuwe landsheer – maar de meeste aanwassen langs de Friese Wad-
denkust blijken toch aan grondeigenaren achter de dijk gekomen te zijn. Met
andere woorden, het potentiële galgenland was er oorspronkelijk in particu-
liere handen. Men kan zich echter voorstellen dat zolang de kweldergrond
niet rijp voor inpoldering was en er slechts schapen op graasden, de landge-
meente of grietenij geen moeite zal hebben gehad er een stuk van te verwer-
ven voor het nut van het algemeen. 

Binnendijks treffen we twee typen eigenaars. De meeste galgenlanden
waarvan vroege eigenaars getraceerd kunnen worden, waren omstreeks 1500
in het bezit van kerkelijke fondsen of van nazaten van hoofdelingen of grote
eigenerfden die mogelijk ooit een aandeel in het grietenijbestuur hebben
gehad. Om met die laatste categorie te beginnen: het land waarop de galg van
Franeker, Franekeradeel en mogelijk ook Franeker Oud Deel (voordat de vijf
subdelen van dat district autonomie verwierven), was in 1510 in handen van
Eedwer Sjaerda. Zij was de erfdochter van de Franeker hoofdeling Sicke Dou-
wes Sjaerda, die, hoewel van vaderszijde een Aylva, het imperium van de
vroeg-vijftiende eeuwse Sjaerda’s had overgenomen.64 Diens vaders schoon-
vader Sicka, naar wie hij was vernoemd, en zijn vader hebben Franekeradeel
in het laatste kwart van de veertiende eeuw en in de eerste decennia van de
vijftiende eeuw beheerst. Het bewaard gebleven register van de rechtsom-
gang van Franekeradeel over de jaren 1406-1438 laat zien dat dit hoofdelin-
gengeslacht zoveel rechtvoerende boerderijen in deze grietenij bezat dat het
bijna de helft van die jaren de grietman kon aanstellen. Het staat daarom te
vermoeden dat de Sjaerda’s uit hoofde van hun gerechtelijke functies de galg
op hun eigen land hebben doen oprichten hetzij deze van een oudere macht-
hebber hebben overgenomen. 

Een dergelijk verband tussen grietmanschap en het bezit van galgenland
vinden we ook te IJlst en Sloten. De in 1496 vermelde Slootmanna galgha is te
lokaliseren aan het Slotermeer bij de ingang van de vaart naar het stadje. 
Retrospectief bezitsonderzoek wijst uit dat het land waarop hij stond, in 1700
toebehoorde aan de familie Harinxma, wier voorvaderen het stadje in de
vroege vijftiende eeuw hadden gesticht en sindsdien lang als stadshoofdelin-
gen hadden beheerst. Het Galgeland te IJlst was in 1542 aantoonbaar eigen-
dom van Sytse Harinxma, uit de gelijknamige, aan het Sloter geslacht verwan-
te hoofdelingenfamilie, die in de vijftiende eeuw zonder onderbreking IJlst als
stadsheer had bestuurd.65 Treffend is voorts de casus Rinsumageest, waar het

114 J .A.  Mol



galgenperceel aan de achtertuin van Tjaardastate grensde. Deze state met bij-
behorende stins vormde het machtscentrum van waaruit de Tjaarda’s en hun
rechtsvoorgangers tot ver in de zestiende eeuw de hegemonie in Dantuma-
deel en grote delen van Noordelijk Oostergo hebben uitgeoefend. 

Veelzeggend in deze context is verder de galgenplaats van het zuidweste-
lijke kwartier of fiarndel van Tietjerksteradeel. Deze grote grietenij had zoals
veel andere grietenijen in de vijftiende eeuw te kampen met middelpuntvlie-
dende krachten, die de rechters van de samenstellende vierendelen of ‘trim-
delen’ dwongen de rechtspraak en het bestuur te decentraliseren.66 Zo is van
het Tietjerkster fiarndel bekend dat het in 1481 zelfstandig een bondgenoot-
schap sloot met de stad Leeuwarden om bescherming te verkrijgen en een
einde te maken aan gewelddadigheden en rechtsonzekerheid.67 Een van de
bepalingen was, dat de stad en de grietenij samen de grietman zouden kie-
zen. Tot slot werd geconcludeerd dat het fiarndel daarmee [...] al heel afwessa
[scel] fan Tyetzerkeradeel ende hiara riuchten. Het vormde zodoende een zelf-
standige subgrietenij. Lang zal het bondgenootschap met Leeuwarden niet
hebben geduurd, omdat de stad na het bieroproer van 1487 opnieuw onder
de voogdij van de machtige Schieringer hoofdelingen kwam.68 Het Tietjerk-
ster kwartier bleef echter zijn autonomie behouden, want in 1491 sloten zijn
drie dorpen Rijperkerk, Tietjerk en Suawoude zich gezamenlijk aan bij het
grote bondgenootschap tussen de stad Groningen en een aantal hoofdelin-
gen en kloosters in Oostergo.69 Tietjerk werd daarbij vertegenwoordigd door
de eigenerfde boer Ghield Aelgera, die ter plaatse over een state met een
omvangrijk grondbezit beschikte. Het kan geen toeval zijn dat juist op het ter-
rein van Algrastate een Galgewier te traceren is, op een goed zichtbare plaats
aan het vaarwater dat de drie genoemde dorpen met elkaar verbindt.70

Namen van grietmannen van het fiarndel zijn weliswaar niet overgeleverd,
maar we springen niet te ver met de polsstok als we veronderstellen dat
Ghield Aelgera die functie heeft uitgeoefend en als zodanig op zijn eigen land
een galg heeft doen oprichten ter wille van de rechtszekerheid in de drie dor-
pen die hij onder zijn hoede had. Wat was eenvoudiger voor aanzienlijke eige-
nerfden en hoofdelingen die als grietman te zorgen hadden voor executie- en
demonstratiemiddelen ter ondersteuning van hun gezag, dan om deze te
doen bouwen op eigen bezit? 

Zoals gezegd treffen we galgenland daarnaast omstreeks 1500 en later ook
aan in het bezit van kerkelijke fondsen. Zo bijvoorbeeld te Leeuwarden waar
de Galgefenne in 1501 voor ruim de helft toebehoorde aan de prebendepries-
ter heer Tzalling, die haar in dat jaar bij testament onderbracht in een nieuw
door hem aan de Oldehove of Leeuwarder St.-Vituskerk te verbinden memo-
riestichting of ‘vrijleen’.71 In Sneek was het Galgeland buiten de Noorderpoort
aan de Hemdijk in 1543 eigendom van het laat-vijftiende-eeuwse Sint-Bar-
baraleen. En in Ferwerderadeel staat in 1700 de patroon (= kerkfabriek) van
Ferwerd als eigenaar van het Galgemorgen geregistreerd. Hoe deze fondsen

115Galgen in laatmiddeleeuws Friesland



aan hun respectieve galgenlanden kwamen is slechts te raden. Het valt niet
uit te sluiten dat ze ze te danken hebben aan grietenij- en stadsbestuurders
die de fondsbeheerders hebben benaderd om de bouw van galgen op hun
land toe te staan. Maar het is ook mogelijk dat ze de betreffende landen
geschonken hebben gekregen door de oprichters of eigenaars der galgen of
hun nazaten. Vicarieën en kerkfabrieken werden immers vaak uitgekozen voor
aanvullende memorieschenkingen door aanzienlijke families. We moeten
daarbij in het midden laten of het taboe op galgen voor die families een extra
motief heeft gevormd om zulke landen te doneren. Toen de galgen zelf in
onbruik waren geraakt, zal dat geen rol van betekenis meer hebben gespeeld.

Wanneer en waarom

In de graventijd was de uitoefening van het halsrecht in Westerlauwers Fries-
land in handen van de graaf, als ambtenaar van de koning, die het uitoefende
met behulp van de belangrijke rechtsgenoten binnen zijn gebied. Toen deze
machthebber hier in de loop van de dertiende eeuw buitenspel werd gezet,
kwam de verantwoordelijkheid te liggen bij de nu verzelfstandigde besturen
van de gouwen, die zich landgemeenten of universitates terrae noemden en
waarvan de belangrijkste Westergo en Oostergo waren. Met andere woorden,
deze landgemeenten waren geen nieuwvormingen; zij kenden ook eerder al
subdistricten waarbinnen op lager niveau rechtgesproken werd onder leiding
van grafelijke schouten, wier taak nu overgenomen werd door zelfgekozen
grietmannen met hun mederechters. Sinds ze op eigen benen waren komen
te staan, werden de landgemeenten bestuurd door colleges waarin alle griet-
mannen en mederechters der afzonderlijke districten vertegenwoordigd
waren. Op het dertiende-eeuwse zegel van Oostergo zijn ze stuk voor stuk 
te zien: er staan in totaal achttien personen op, in twee groepen van negen:
dat is negen voor het noordelijke en negen voor het zuidelijke deel van de
landgemeente. Deze colleges van rechters kwamen geregeld bij elkaar voor
bestuurlijke zaken die het gehele land raakten zoals bondgenootschappen en
tolkwesties maar ook voor de hoge rechtspraak. Ze behandelden alle zaken
boven een vastgesteld hoog boetebedrag en fungeerden in gezamenlijkheid
daarnaast als beroepsinstantie. In de bronnen vinden we hun competentie
omschreven als het hagista riocht ofwel het hoogste gerecht. In Franker Oud-
deel werd het als keysers riocht aangeduid, omdat het van de keizer of koning
afkomstig zou zijn. Onder dat hoogste gerecht viel uiteraard de berechting
van de kapitale delicten. Vermoed kan worden dat het communaliserings-
proces van de dertiende eeuw aanvankelijk weinig verandering heeft
gebracht in de rechtspraktijk, procesgang en de rechtspraak zelf. De gouwen
Westergo en Oostergo met hun oudste samenstellende districten (Franeker
Oud Deel, Wonseradeel en Wymbritseradeel voor Westergo, de Noordelijke
Negen en Zuidelijke Negen of Leppa voor Oostergo) zullen dus ook vóór de
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periode van de Friese Vrijheid wel over een eigen galg hebben beschikt, wat
dan zou betekenen dat er omstreeks 1250 niet veel meer dan vijf landsgalgen
in heel Friesland aanwezig zijn geweest.

Wanneer is het dan tot de grote toename van deze strafwerktuigen geko-
men? In welke periode kregen de steden en de grietenijen elk hun eigen galg-
en-rad? Of, anders geformuleerd – ervan uitgaand dat het recht om misdadi-
gers te executeren en te pronk te stellen een uitvloeisel was van het halsrecht –:
wanneer stonden de besturen der landgemeenten de steden en subdistricten
binnen hun territoir toe om zelf de rechtspraak over ‘hals en hoofd’ uit te
oefenen? Voor de Friese steden lijkt die vraag op het eerste gezicht eenvoudig
te beantwoorden door de stadsstichting als uitgangspunt te nemen. Maar dat
blijkt toch lastig, omdat de stadswording zich voor veel Friese steden aan de
waarneming onttrekt. Er kwam immers, Staveren uitgezonderd,72 geen lands-
heer aan te pas, waardoor er ook weinig teksten over bewaard gebleven zijn.
En verder valt te bedenken dat niet elke nederzetting met een stedelijk karak-
ter en dito bestuursvorm meteen ook zelf het halsrecht uitoefende dan wel
mocht uitoefenen. Handelsbuurten en plaatsen met centrumfuncties waren
allereerst geïnteresseerd in het verwerven van marktprivileges met bijbeho-
rende juridische voorrechten. Verkrijging van de bloedban behoorde tot de
latere fase van het verzelfstandigingsproces. Dat blijkt wel het duidelijkst in
het geval van Franeker, waar de stedelijke gemeenschap in 1402 en 141773 van
het bestuur van de zogenoemde Franeker Vijf Delen marktrechten en andere
privileges verkreeg, echter zonder de hoge jurisdictie te mogen uitoefenen.
Die verwierf de stad pas in 1474 van de verzamelde steden en grietenijen van
Westergo.74

De oudst bekende verlening van hoofd- en halsrecht aan een Friese stad
door een landgemeente heeft betrekking op Leeuwarden. Die plaats verkreeg
in 1392 van de grietmannen van de Leppa de bevoegdheid om kapitale delic-
ten te berechten. Dit jaar mag daarbij echter niet als een datum ante quem
worden beschouwd, want in het privilege wordt met zoveel woorden gemeld
dat het gaat om het recht zoals de olderman en schepenen ‘[...] het vanouds
uitgeoefend hebben’.75

Ten aanzien van de andere steden is een datum moeilijker te geven. De
vroegste rechten voor Bolsward en Workum dateren van 1399.76 Omdat ze
echter uitgevaardigd zijn door Albrecht van Beieren, die slechts kort heer-
schappij over Westerlauwers Friesland heeft kunnen uitoefenen, is het de
vraag hoe stevig ze gefundeerd waren en of Westergo en Wonseradeel na
Albrechts aftocht er wel mee akkoord zijn gegaan. De uitoefening van het 
halsrecht wordt er impliciet in voorbehouden aan de schout, die namens de
graaf het gezag in genoemde steden moest uitoefenen, wat overigens niet 
uitsluit dat Bolsward en Workum zelf een galg mochten oprichten. In de 
Bolswarder stadsrechtcodificatie van 1455, die in 1456 door Sneek werd over-
genomen, wordt impliciet uitgegaan van de mogelijkheid om misdadigers te
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doen hangen. Dat betekent dat beide steden in genoemde jaren hoogstwaar-
schijnlijk een galg tot hun beschikking hebben gehad. Dat Sneek ook al eerder
zo’n strafwerktuig bezat, zou afgeleid kunnen worden uit de slechts in
afschrift overgeleverde oorkonde van 1424, waarin de bestuurders van Wym-
britseradeel aan die van IJlst toestaan om alle misdrijven, waaronder ook
kapitale zoals moordbrand, te berechten op dezelfde wijze als in Sneek.77

Maar onlangs is op overtuigende wijze aangetoond dat dit stuk een falsum
is.78 Voor IJlst is daarom 1450 de datum ante quem, omdat een commissie van
geestelijken uit Wymbritseradeel in dat jaar bevestigde dat de ‘eheer’ (mede-
rechter van het grietenijgerecht) Epa Harinxma met recht alle rechtszaken
‘cleyn ende groot’ van IJlst behandelde.79

Over Dokkum, Hindeloopen en Sloten80 hebben we geen gegevens. Dok-
kum komt al in 1298 als stedelijke nederzetting in de bronnen voor (1298),
Hindeloopen (1368) en Sloten (1422) duiken wat later op. Afgaand op wat
hierboven over Franeker vermeld is, ligt het echter niet voor de hand dat
genoemde stadjes op deze data al tot de hoge jurisdictie gerechtigd waren,
evenmin trouwens als dat het geval was voor Sneek en IJlst, die zich ten slotte
ook al in 1317 als gemeenschappen van poorters presenteerden. Een zwaar-
wegend argument in dit verband is het gegeven dat de Westerlauwers Friese
landgemeenten de steden tot in het begin van de vijftiende eeuw geen rol van
betekenis hebben toegestaan in het bepalen van hun politiek.81 Pas in 1426
kregen de steden in de mena reed der steddena ( de gemene raad van de ste-
den) een vertegenwoordiging op de landsdagen, de hoogste instantie van de
landgemeenten, die tot dan toe geleid werden door prelaten, grietmannen en
mederechters. Als de landgemeenten er aldus op uit waren de steden op poli-
tiek terrein zo lang mogelijk klein te houden, geldt dat vermoedelijk ook ten
aanzien van de rechtspraak. Men bedenke daarbij dat Westergo en Oostergo
met hun samenstellende oude delen in mei en juni 1345 zodanig veel waarde
hechtten aan de hoge jurisdictie dat ze er de onderhandelingen met Willem
IV van Holland-Henegouwen op hebben laten stuklopen. Ze wilden de Hol-
landse graaf wel op heervaart volgen en waren zelfs bereid hem burchtbouw
toe te staan, maar ‘[...] dat hoghe gerecht en wouden sij him nyet verlyen’.82

Om al die redenen heb ik de neiging – Staveren en Leeuwarden buiten
beschouwing gelaten – de oprichting van galgen in of bij de Friese steden83

niet eerder te dateren dan na het tweede decennium van de vijftiende eeuw.
Blijkt het zodoende voor de steden lastig de verlening van de hoge juris-

dictie in de tijd te plaatsen, voor het platteland zijn de gegevens nog moeilij-
ker te interpreteren. Slechts voor drie grietenijen zijn data bekend, te weten
voor Kollumerland, het Tietjerkster kwartier van Tietjerksteradeel, en het Gro-
ningse Vredewold. De plaatsing van de galg in Kollumerland, dat als een
afsplitsing van Dantumadeel kan worden beschouwd, kan in verband worden
gebracht met het opdringen van de Groninger macht in Oostergo in de twee-
de helft van de vijftiende eeuw. In 1467 sloten de Groningers een verdrag voor

118 J .A.  Mol



dertig jaar met deze grietenij om alle geweld en dieverij te keren. 
De belangrijkste bepaling ervan was dat ze in Kollum een blokhuis mochten
bouwen met een militaire bezetting onder leiding van een ‘kastelein’ ter
waarborging van de rechtsuitoefening.84 Dat blokhuis of casteel is inderdaad
aangelegd en met bolwerken en grachten versterkt. Het lag ten noorden van
de buren, aan de westzijde van de Ried en werd na de verdrijving der Gronin-
gers door de Saksen omstreeks 1500 verworven door Feye Riemersma alias
Meckema, wiens schoonvader zich ironisch genoeg tegen de bouw ervan had
gekeerd. Johan Rengers van Ten Post vermeldt in 1583 dat bij dit voormalige
kasteleinshuis de galg van Kollumerland stond. Omdat het verbond van 1467
voorzag in het toepassen van de doodstraf voor dieven, moordenaars, vrou-
wenverkrachters en nachtrovers, ligt het in de rede dat deze galg ook in dat
jaar door de Groningers is opgericht.85

Ook voor het al genoemde Tietjerkster fiarndel is het aannemelijk dat zijn
galg mede met instemming van de Groningers is gebouwd, kort na 1491. 
Er stond al wel een galg in Tietjerksteradeel, namelijk aan de oever van het
Bergumer meer, maar het is duidelijk dat de grietman en mederechters van
deze grietenij in deze tijd niet in staat waren het recht in alle delen van hun
territoir te handhaven. Anders zou dit Tietjerkster kwartier in 1481 geen
bondgenootschap met Leeuwarden zijn aangegaan. Daarin wordt er echter
nog vanuit gegaan dat de halszaken (deer an ’t lyf gaet) door de stad worden
berecht. Dat betekent dat de rechtsgenoten van het fiarndel pas na de breuk
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met Leeuwarden de uitoefening van het halsrecht aan zich hebben getrok-
ken, hoogstwaarschijnlijk zelfs na hun aansluiting bij het Dokkumer verbond
uit 1491. Voor het oostelijk van de Lauwers gelegen Vredewold zagen we al dat
de grietman kort voor 1500 het initiatief nam tot het oprichten van een galg.

In deze drie gevallen lijkt het verlangen de eigen bevolking rechtszeker-
heid te bieden de bestuurders ertoe gebracht te hebben een galg te bouwen.
Ze moesten hoe dan ook laten zien dat misdadigers wel degelijk ‘justicie’ zou
worden gedaan. De vele redegevingen in stukken van Friese territoria die zich
in deze tijd onder de bescherming van Groningen stelden, wijzen op grote
ontevredenheid over het ongestraft blijven van geweld als gevolg van onder
meer de toegenomen macht der hoofdelingen en het onvermogen van de
overkoepelende landgemeenten om hen in toom te houden. De sterke arm
die nodig was om effectief de misdadigers te kunnen grijpen en berechten,
werd hun dan geleverd door de expansieve Martinistad. 

Deze sloot dan aan bij een in de Ommelanden al langer bestaande prak-
tijk, waarbij het uitstralen van rechtszekerheid met kracht van bovenaf werd
bevorderd. In 1427 was in de Focke Ukena-willekeuren, een op aandringen
van deze Oostfriese ‘landshoofdeling’ door de landen tussen Eems en Lau-
wers aanvaarde overeenkomst, bepaald dat elk ampt (= onderdeel) van de
genoemde landen vóór Pinksteren een galg opgericht moest hebben.86 Zulks
‘[...] up dat alman ziin goed dat hem God verleent, desto vredeliker moghe
bruken’. Dat in de nieuwe rechterlijke organisatie waarin deze willekeuren
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poogden te voorzien,87 geen plaats was ingeruimd voor warven en een Gro-
ningse hoofdmannenkamer als beroepsinstanties – Focke Ukena trachtte het
machtsbereik van de stad Groningen zoveel mogelijk terug te dringen – doet
niets af aan zijn intentie om het geweldsmonopolie ook op het vlak van de cri-
minaliteitsbestrijding van bovenaf vorm te geven. Focke Ukena, die het
landsheerlijk politieke programma van de Tom Broks overnam,88 volgde daar-
bij het nieuwe model; de Ommelandse hoofdelingen die hem steunden, zul-
len er, opportunistisch, een mogelijkheid in hebben gezien hun lokale
machtspositie mee te verstevigen. Nu is die rechterlijke organisatie zoals
voorgesteld door Focke Ukena, vermoedelijk nooit ingevoerd; de stad Gro-
ningen lanceerde een succesvol tegenoffensief, hernam haar invloed op de
Ommelanden en breidde die uit, onder meer door verdragen met het Wester-
kwartier, Hunsingo en Fivelgo te sluiten. Het is niet bekend dat daarin ook in
regionale galgbouw was voorzien. Maar gezien de latere politiek van de Mar-
tinistad ten opzichte van de Friese gebieden, lijkt het zeer waarschijnlijk dat
ze in dit opzicht de politiek van Focke Ukena heeft overgenomen.

Voor de grietenijen die minder op hadden met de ambities van de Gronin-
gers, zal het motief van rechtszekerheid uitstralen in tijden van dreiging met
geweld overigens wel even zwaar geteld hebben. De steeds omvangrijker par-
tijschappen en de militaire escalatie van de vetes door het aantrekken van
‘vreemde soldije’ in Westerlauwers Friesland brachten vooral na 1487 het
politieke systeem uit balans waardoor de criminaliteit kon groeien en er van
de weeromstuit zelfs op lokaal niveau behoefte aan symbolen van gerechtelij-
ke strengheid ontstond. 

Het is echter de vraag of de toename van galgen op het platteland alleen
aan deze evenementiële factoren toegeschreven kan worden. De drie dateer-
bare voorbeelden hebben immers betrekking op de laatste fase van de gal-
genperiode, waarin ook de subgrietenijen en afgesplitste delen juridische
autonomie verlangden. Het kan niet anders of de verzelfstandiging van de
‘gewone’ grietenijen is daaraan voorafgegaan, vermoedelijk kort nadat de
meeste steden het halsrecht van de landgemeenten verkregen hadden, dus in
de loop van de vijftiende eeuw, ruwweg tussen 1425 en 1475. Het proces van
overheveling van hoge jurisdictie en andere rechten van het overkoepelende
niveau naar de steden en delen is zonder meer als fragmentatie en uitholling
van de macht der landgemeenten te duiden; het leidde zeer zeker ook tot een
verzwakking van de communale bestuursstructuur, die op haar beurt tot
instabiliteit leidde. Maar het was als zodanig een proces met een eigen dyna-
miek. Dat blijkt wel in de Groninger Ommelanden, waar de rechtsspraak bin-
nen de landgemeenten steeds verder gedecentraliseerd raakte tot er zelfs red-
gerstoelen waren ontstaan, die niet meer dan één buurschap bestreken.
Anders dan in Westerlauwers Friesland kon dit systeem in de Ommelanden
zonder de dekking van de landgemeenten blijven functioneren, simpelweg
omdat de stad Groningen er het machtsvacuüm opvulde. 
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De galgen zijn daarmee ook indicatoren van een politiek en gerechtelijk frag-
mentatieproces met een eigen tempo, waarbij de grietenijen net zoals de ste-
den, al dan niet onder leiding van dominante hoofdelingen, als vanzelf auto-
nomie opeisten. De ontwikkeling is enigszins te volgen ten aanzien van
Franeker Oud Deel dat in de eerste helft van de vijftiende eeuw macht en
bevoegdheden moest afstaan aan de in het begin van de veertiende eeuw ont-
stane nieuwe delen Barradeel, Menaldumadeel, Franekeradeel, Baarderadeel
en Hennaarderadeel.89 Aanvankelijk kwamen de grietmannen van deze delen
nog ieder voor zijn eigen gerecht bijeen in Franeker, maar in 1440 sprak de
grietman van Baarderadeel al recht in Baard.90 Of hij en zijn collega’s in de
andere delen toen ook al halsrechtszaken behandelden, is niet bekend. Ik ver-
moed van niet, omdat de machthebbers van het Oud Deel tot 1474 geaarzeld
hebben de stad Franeker de bloedban toe te staan. Hoe dat ook zij, in deze
constellatie was de galg er eerder om de moeizaam verkregen zelfstandigheid
te tonen dan om gerechtigheid uit te stralen.91

Er is, tot slot, nog een andere aanwijzing dat autonomie uitstralen met
deze werktuigen even belangrijk, zo niet belangrijker was dat afschrik wekken
ter inperking en voorkoming van criminaliteit. Die is gelegen in het relatief
grote aantal galgen in verhouding tot de het aantal misdadigers dat werkelijk
ter dood veroordeeld werd en het bevolkingsaantal. In dit verband is het nut-
tig om te weten dat er na 1515 slechts één galg voor heel Friesland beschik-
baar was (die ten zuidwesten van Leeuwarden) en dat er voor het gehele
gewest in de zestiende eeuw per jaar niet meer dan vier tot vijf personen ge-
executeerd werden,92 die ook nog niet eens allemaal daaraan of daarop ten-
toongesteld werden. Er is geen reden om aan te nemen dat er in de veertien-
de en vijftiende eeuw veel meer mensen gehangen, onthoofd en geradbraakt
werden dan in de zestiende; integendeel, het onderzoek naar de frequentie
van doodvonnissen in Europa in deze perioden leert ons dat het strenge straf-
fen na 1500 een hogere vlucht nam.93 Er zijn weliswaar niet zoveel statistische
gegevens beschikbaar, maar wat we hebben, bevestigt wel de bovengeschets-
te trend.94 In Mechelen, waarvan het aantal inwoners in de vijftiende en zes-
tiende eeuw schommelde rond de 25.000, werden in de vijftiende en zestien-
de eeuw respectievelijk 203 en 255 misdadigers terechtgesteld: dat is een
gemiddelde dan 2 tot 2,5 per jaar. In Brussel, dat aan het eind van de 
vijftiende eeuw ruim 35.000 inwoners telde, voltrok de beul in de vijftiende
eeuw 535 maal de doodstraf, in de zestiende 488.95 Dat is dus zo’n vijf per jaar.
Dat komt overeen met de even dichtbevolkte Duitse havenstad Lübeck waar
471 terechtstellingen plaatsvonden over een periode van negentig jaar (1371-
1460). Mogelijk hangt dit relatief hoge aantal samen met het uitgestrekte
rechtsgebied dat deze plaatsen ook buiten de stadswallen bestreken. In
Frankfurt am Main velden de rechters slechts 318 doodvonnissen in 160 jaar,
van 1401-1560, hetgeen een gemiddelde oplevert van niet meer dan twee per
jaar. In de dichter bij Friesland gelegen stad Utrecht, dat omstreeks 1500 een
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bevolking van ca. 10.000 inwoners had, werden in de vijftiende eeuw zeker
niet meer dan twee man per jaar geëxecuteerd.96 Dat zijn al met al geen hoge
cijfers. We kunnen eruit afleiden, dat aan de galgen van grote Europese steden
altijd wel iemand bungelde. Echter, zelfs als we voor die tijd voor Friesland,
met een geschatte bevolking van ca. 75.000 omstreeks 1511,97 een gemiddelde
van vijf per jaar zouden aannemen – net zoveel dus als in de zestiende eeuw -
dan zou dat nog betekenen, dat er op en aan de tientallen galg-en-radbouw-

Een van de weinige restanten van middeleeuwse galgconstructies in Europa: de twee

stenen pilaren van de ‘Fuorcha’ (furca = galg), in het Zwitserse Graubünden, op de

grens van de dorpen Zernez en Susch (foto: Paul Noomen)



sels in het gewest maar weinig personen tentoongesteld kunnen zijn. De
gegevens voor Vredewold gaven al aan daar na de executie van Bartold
Nekens pas dertig jaar later weer een crimineel tot de strop veroordeeld werd.
In de tussentijd stond de galg eigenlijk alleen maar te verrotten. En dat zal in
tal van andere grietenijen en steden niet veel anders zijn geweest.

Besluit

Wat heeft nu onze speurtocht naar de functie, het aantal en de spreiding der
expositiegalgen in Friesland opgeleverd? Allereerst is duidelijk geworden dat
niettegenstaande het oude Friese rechtsbeginsel dat de belangrijkste misda-
den, waaronder ook doodslag, door de vrije Fries met geld konden worden
geboet, de doodstraf wel degelijk is toegepast in het middeleeuwse Friesland.
Hoe frequent dat gebeurde is niet te zeggen. Er moeten praktische procedures
en hulpmiddelen voor geweest zijn, waarbij de landgemeente de autoriteit
was die zorg droeg voor de voltrekking. Ten tweede is gebleken dat aan het
eind van de vijftiende eeuw vrijwel elke stad en elke grietenij over een galg en
een rad beschikten. De galgen stonden zonder uitzondering op zichtlocaties,
bij de steden op korte afstand van de omwalling of vestinggracht langs een
van de uitvalswegen, in de grietenijen middenin of juist aan de rand van het
rechtsgebied maar steeds van verre zichtbaar. De oprichting van de galgen in
de afzonderlijke steden en grietenijen, los van het verband der landgemeen-
ten en hun oudste subdistricten, de oude delen, is moeilijk te dateren. Omdat
het een overheveling van een buitengewoon essentieel recht (de bloedban)
van een overkoepelend naar een regionaal en zelfs naar een lokaal niveau
betreft, lijkt het erop dat we met een communaal decentralisatieproces te
doen hebben. De beschikbare data suggereren dat de meeste Friese steden
niet veel eerder dan het tweede kwart van de vijftiende eeuw het halsrecht
mochten uitoefenen en dus een galg bouwen. Voor de grietenijen mag aange-
nomen worden dat ze kort nadien dezelfde rechten verwierven. Dat zou bete-
kenen dat de geïdentificeerde galgen slechts betrekkelijk korte tijd echt
gebruikt zijn. Wat nu hun functie in meer algemene zin betreft, kan gesteld
worden dat ze net als de galgen in andere steden en plattelandsdistricten van
het toenmalige Europa tegelijkertijd afschrik moesten wekken ter voorko-
ming van crimineel gedrag alsook duidelijk maken aan eigen inwoners en
vreemdelingen dat de stad of grietenij geheel zelfstandig was op rechterlijk
terrein. Wat dat betreft valt Westerlauwers Friesland alleen op door zijn grote
aantal galgen. Als we er vanuit mogen gaan dat er in Friesland gemiddeld niet
meer crimineel met de dood bestraft werden dan elders in de vijftiende eeuw,
dan is er, rekening houdend met de bevolkingscijfers, reden om aan te nemen
dat aan en op slechts weinig Friese galg-en-radbouwsels regelmatig lijken
hingen dan wel zaten. Dat doet vermoeden dat, voorzover beide functies te
scheiden zijn, hun symboolfunctie ten aanzien van het uitstralen van juridi-
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sche en politieke autonomie belangrijker was dan hun waarschuwingsfunc-
tie. Het geringe aantal dateerbare gegevens dwingt echter tot voorzichtigheid.
Nader onderzoek naar de spreiding en chronologie van galgen in de Omme-
landen en Oostfriesland, zou hier opheldering kunnen bieden.

u 
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to like thonke Y, thet is, thet ma hini skil ope en reth setta. Ac hebbe hi thivuethe den bi

125Galgen in laatmiddeleeuws Friesland
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sa ach hi bi riuchta thene swarta lappa and thene smerta knotta and the nordalde tre

(Buma en Ebel, Hunsingoer Recht, 90-91); His, Strafrecht der Friesen, 195-196.  20 Ver-

meld in de Wenden op de zestiende keur: Hoekstra, Hunsinger Codex, 58 (VI, 6). 

21 Buma en Ebel, Jus Municipale Frisonum I, 250-251. Vergelijk de variant in De Haan

Hettema, Jurisprudentia Frisica II, 180-183.  22 Brokmer Brief, par. 130, 132: Buma en

Ebel, Brokmer Recht, 82-83.  23 Simonides, Hunsigoer Küren, 94-95.  24 Sipma, Oud-

friesche oorkonden II, nr. 66, p. 86.  25 Pax Groningana, nr. 47, p. 69: ‘Jtem wellick mens-

sche de steelt bouen eenen olden fransschen schilt den deeff salmen hangen [...] Jtem

alle stratenschenders ende nachtrouers de misdoen in onsen verbonde de rechtmen an

oir lyff’.  26 De bedragen variëren elders tussen de 5 en 16 schellingen: Berents, Mis-

daad in de Middeleeuwen, 82-83; Berents, Werk van de Vos, 69, 71-72.  27 His, Strafrecht

des Deutschen Mittelalters II, 80.  28 Alder thi blata falt enne mon, werth hi tohond

bigengen, sa mot hi riuchta mith tha halse and thet lif ac fretholas biliua: Buma en Ebel,

Rüstringer Recht, 85. Vergelijk het bovengenoemde verbond van Groningen met Oos-

tergo uit 1491: ‘gebreket hem Jn den guede, hie batale mit den bloede’.  29 Zo in de

elfde keur van de Oude Riustringer Keuren: Buma en Ebel, Rüstringer Recht, 81-82; in

par. 128 van de Brokmer Brief: Buma en Ebel, Brokmer Recht, 82-38; par. 29-30 van het

Emsiger Penningschuldboek: Buma en Ebel, Emsiger Recht, 216-217; en par. 11 van de

Hunsingoër keuren van 1252: Buma en Ebel, Hunsingoer Recht, 120-121.  30 Buma en

Ebel, Jus Municipale Frisonum I, 250-251: Is hi ald, js hi iong, deer dae kedene heerth; is

hi torstich, js hi hongerich, js him hete, is him kalde, soe ne ach deer nen man soe lange

toe bidiane, dat hi zijn weed bewandelia moeghe, mer hia schelleth dae Goedis fianda

fulghia .  31 Jongere Schoutenrecht, par. 25. So aeg di bannere him to bindane ende ti

dere rodeti ledane [...] Soe aegh di man dyne kerre, her hi dyn tiaef hwe soe hyt mit sijn

goed winne (Buma en Ebel, Jus Municipale Fresonum I, 224-225).  32 Bremisches

Urkundenbuch: spoliator capitalem sentantiam per manus spoliati subibit. 33 Buma

en Ebel, Brokmer Recht, par. 132, p. 82.  34 Robijn, Recht van een vrije Friese stad, c. XCI,

p. 128.  35 Soe aegh ma him wtor dike toe ferane ende deer en boem toe ferane, en tial toe

brengane, deer eer oen wayne ne kome, him deer op ti settane, hi zijn eynde deerop ti

nymane. Him aegh nen wynd ti biwaine, nen man ti bisiane, nen dau ti bidauwen, nen

senne ti bischinen, mer datter alle lioede oen merke, dat ma eergha deda wrmide. 36 Lex

Frisionum, Add. XI, 1: De honore templorum.  37 Grimm, Gerichtsaltertümer II, 259 e.v.

38 In de praktijk schijnt de expositie vaak achterwege gelaten te zijn, soms bij wijze van

strafvermindering, maar ook wel op aandringen van de familie van de terechtgestelde,
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als die het zich haar plicht achtte de veroordeelde een fatsoenlijke begrafenis te bezor-

gen.  39 Maes, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht, 396-398.  40 De executie van zware crimi-

nelen vond plaats op de Neude, alwaar zich voor dat doel een schavot en een aparte

kniegalg stond opgesteld (Berents, Misdaad in de Middeleeuwen, 39-42; idem, Werk

van de vos, 70).  41 Jelgersma, Galgebergen, 37-41.  42 Sicke Benninge, Chronickel, 59-

60. De strafvoltrekking vond in Groningen gewoonlijk plaats op de Grote Markt: Bakker

en Huussen, ‘Groningse Register van criminele zaken’, 47.  43 In het begin van de vijf-

tiende eeuw werd dit ‘gerecht’ verbouwd tot een stevige, veertien roeden lange drie-

hoekige muurconstructie met openingen en kantelen, waarbinnen dan de galgen en

raderen hun plaats kregen: alles ‘[...] mit ene dobbele slote om de dode lichamen als sy

vanden gherechte vallen daer inne te verwarene vor de beesten diese sliten ende eten

mochten als honden ende andere beesten’ (Vanhemelryck, Misdadigers, 193). 

44 Van Caenegem, Strafrecht in Vlaanderen, 171.  45 Frima, Strafproces in de Omme-

landen, 390.  46 Volgens een mededeling van de heer D.Th. Reitsma uit Stiens.  47 Een

twijfelgeval betreft de interpretatie van de naast elkaar, zuidelijk aan de doorgaande

weg van Twijzel naar Drogeham grenzende Galiefinne en Galiekamp (kad. percelen

Kooten C9 en Drogeham F189-190), aan weerszijden van de dorpsgrens tussen Kooten

en Drogeham (De Haan, ‘Fjildnammen’). Die weg loopt hier zo hoog en droog over de

heide, dat gagelbegroeiing niet voor de hand ligt. Het is verleidelijk maar bij gebrek aan

verdere gegevens eigenlijk niet toegestaan, om er de galg van Achtkarspelen – voor

welke grietenij verder geen galgenplaats bekend is – te lokaliseren.  48 Zie bijvoorbeeld

de Galgekamp van Sexbierum, die in de bronnen ook wel opduikt als Gallekamp.  

49 Terschelling en Ameland waren al in de zestiende eeuw afzonderlijke hoge heerlijk-

heden, die ook na 1580, toen de Staten van Friesland soeverein geworden waren, als

zodanig bleven bestaan. Zij zouden hun galgen derhalve tot aan de Franse tijd behou-

den. Schiermonnikoog kreeg als voormalig kloosterbezit de status van nedergerecht en

kwam aldus ten aanzien van het halsrecht onder het Hof van Friesland in Leeuwarden

te ressorteren, ook nadat het in 1640 door de Staten aan de familie Stachouwer was ver-

kocht.  50 Zie het dossier s.v. Leeuwarden.  51 In 1516 werd hier de opstandige, want

Gelders gezinde burgemeester Wybe Saeckles onthoofd (Landboek van Keimpe Marte-

na, GPCV II, 97).  52 Vergelijk echter noot 44.  53 Zie echter de Marktbrief van Joure uit

1466 die voorziet in het vellen en voltrekken van doodvonnissen: OFO II, nr. 66.  54 Mol,

Leuwerderadeels aenbrengh, 95: ‘In Westerlant daer Baerderadeels galge stond’. 

55 Feith, Werken Johan Rengers van Ten Post I, 108.  56 Groot Placaat en Charterboek

van Vriesland III, 441-442.  57 Oorkondenboek van Groningen en Drenthe II, nr. 746.  

58 Sipma, Oudfriesche oorkonden II, nr. 3.  59 Men zou kunnen opperen dat deze bui-

tendijkse galgen tot de oudste in Friesland behoorden, vanwege het sacrale karakter

van strafvoltrekkingen langs de grens met de zee. Dan zou het zichtaspect een minder

belangrijke rol spelen. Mij lijkt dat echter niet waarschijnlijk, omdat het in alle genoem-

de gevallen bouwsels betreft van pas later uit de terrae geëximeerde steden en grietenij-

en.  60 Van Künssberg, Rechtliche Volkskunde, 162-163.  61 In het floreencohier van

1700 wordt het perceel niet vermeld, vermoedelijk omdat er toen geen belasting op

rustte. Dat zou kunnen wijzen op een openbare functie; andere verklaringen zijn echter
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ook mogelijk.  62 Zie noot 56.  63 Frima, Strafproces in de Ommelanden, 390-391.  

64 Verhoeven en Mol, Friese testamenten, nr. 77, p. 149.  65 ‘Item ick selfs in der Ilst ben

bruycken ses pondematen, hiettende dat Galgelant’ (Tresoar T313, Archief Tjaardasta-

te, inv.nr. 421).  66 Vergelijk de situatie in Baarderadeel, waar omstreeks 1440 sprake

was van grote onenigheid tussen de verschillende kwartieren over ieders aandeel in de

rechtspraak en de plaatsen waar recht gesproken diende te worden: Sipma, Oudfrie-

sche oorkonden II, nr. 26.  67 Sipma, Oudfriesche oorkonden II, nr. 91; vgl. aldaar nr. 102

(april 1482), waarin ook de Trynwâlden, het noordwestelijke kwartier van Tietjerkstera-

deel, als een aparte grietenij wordt aangeschreven door onder meer Leeuwarden om er

voor te zorgen dat er ‘herig recht’ wordt gevoerd.  68 Schroor, ‘Leeuwarden tussen Mid-

deleeuwen en Nieuwe tijd’, 87.  69 Pax Groningana, nr. 61, p. 83. 70 Zie over deze state

het lemma Algra in het binnenkort te verschijnen boek over Friese stinzen voor 1550

van Paul Noomen.  71 Verhoeven en Mol, Friese testamenten, nr. 63, p. 122.  72 Staveren

beschikte reeds in de elfde eeuw over markt- en andere privileges, die in de dertiende

eeuw bevestigd en uitgebreid werden door de graaf van Holland. Tot 1411 kan Staveren

vervolgens als Hollandse stad worden beschouwd.  73 Sipma, Oudfriesche Oorkonden

II, nrs. 7 en 10.  74 Ibidem, nr. 77.  75 Ibidem, nr. 3 (19 juni 1392): [...] thet dy aulderman

a Lyouwerth ende sine schepenan moghen ende moeten vp halden ende wr riochta alle

misdeghe lyoede ther misdwaet a Lyouwerd deys jefta nachtes with enghen bur jefta eng-

ghen wte bur [...] als hya al eer tijt fan aldis habbeth biriucht wr hals ende wr haud.  

76 Verwijs, Oorlogen Albrecht van Beieren, 509-516, in het bijzonder 511: ‘[...] quaeden

feyten die aen tlijf gaen’.  77 Sipma, Oudfriesche oorkonden II, nr. 11 (20 juni 1424).  

78 Vries, ‘Arglistformel’, 163: De narratio lijkt aan een echte oorkonde ontleend maar

het slot met de bekrachtiging en de datering kan vanwege het gebruik van de formule Al

ting sonder falicant niet veel ouder zijn dan de jaren zeventig van de vijftiende eeuw.  

79 GPCV I, 538.  80 Zie de gegevens bij Cox, Repertorium van stadsrechten.  81 Vries,

‘Stêden oan it roer’, 75.  82 Mol, ‘Hollands-Friese oorlog’, 102.  83 Over Harlingen en het

efemere Berlikum zijn geen galg-gegevens bekend. Dat geldt ook voor vijftiende-eeuw-

se marktplaatsen die geen complete autonomie wisten te bereiken zoals Joure.  84 Pax

Groningana, nr. 19.  85 Het complex werd rond 1500 verworven door Feye Riemersma

alias Meckema, wiens schoonvader zich ironisch genoeg in 1467 tegen de bouw ervan

had gekeerd. Zie het lemma Meckema in het stinzenboek van Paul Noomen.  86 Ost-

friesisches Urkundenbuch, nr. 367, 1769: hierin is verder bepaald dat aan deze galgen

alle dieven moeten hangen die ‘over’ de vier gulden stelen.  87 Formsma, ‘De middel-

eeuwse vrijheid’, 97-99.  88 Van Lengen, ‘Bauernfreiheit und Häuptlingsherrlichkeit’,

128-131.  89 Zie hierover het gedegen exposé van Overdiep en Tjessinga, Rechtsomgang

van Franekeradeel, 145 e.v.  90 Sipma, Oudfriesche oorkonden II, nr. 26.  91 Het is ook

als symbool van autonomie dat galgen bij belegeringen en andere vijandelijke acties

vaak een doelwit vormden. Met het neerhalen werd de autoriteit van de belegerde par-

tij als het ware ondergraven (Spierenburg, Spectacle of suffering, 57-58). Voor de Friese

gebieden zijn geen voorbeelden bekend, maar veelzeggend is in dit opzicht het omver

trekken van de Groninger galg door de Saksische soldaten die in september 1501 het

beleg rondom de stad sloegen (zie noot 42).  92 Roorda, Algra skaei, 28 noemt voor de
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jaren 1519-1600 een aantal van 529 terechtgestelden (tegenover slechts 129 in de

zeventiende eeuw). Tot die 529 behoorden echter meer dan 100 ‘ketters’ en nog een

groot aantal opstandelingen, die in bijzondere omstandigheden veroordeeld werden

(Zijlstra, Om de ware gemeente, 238-239). ‘Gewone’ geëxecuteerde criminelen waren er

niet meer dan drie tot vier per jaar.  93 Berents, ‘Galg en rad’, 91-92, 94, 99.  94 Veel

gegevens hierover worden gevonden bij Maes, Vijf eeuwen stedelijk strafgericht, 387-

389.  95 Vanhemelryck, ‘De beul te Brussel’, 185-187.  96 Berents, Misdaad in de Mid-

deleeuwen, 38.  97 Faber, Drie eeuwen, I, 24.
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Bijlage: Gegevens over galgenplaatsen in Westerlauwers Friesland

Voor de precieze kadastrale kartering, zie het Historisch GIS Fryslân: www.hisgis.nl.

Afkortingen: BB ’ Beneficiaalboeken; FA ’ Fryske Akademy Leeuwarden; FC ’ Floreenko-

hier; FT ’ Verhoeven en Mol, Friese Testamenten; HCL ’ Historisch Centrum Leeuwar-

den; LA ’ Mol, Leuwerderadeels Aenbrengh; LC ’ Leeuwarder Courant; kad. ’ kadastraal

perceel; OFO ’ Sipma, Oudfriesche Oorkonden; pm ’ pondemaat (0,3765 ha); RvdA ’ 

Register van den Aanbreng; RvGO ’ Reitsma, Register van geestelijke opkomsten Ooster-

go; SC ’ Stemkohier (van 1640); Worp ’ Worp van Thabor, Kronijk van Friesland.

1. Steden

Bolsward: De Bolswarder galg zal aan het Galgerak hebben gestaan. Daarmee werd het

eerste stukje, tot de Marne behorende Witmarsumer vaart westelijk van de Blauwpoort

aangeduid (Gildemacher, Waternammen, 437). Zie de advertentie in de LC van 25

december 1776: ‘11 pm greide aan het G’. De naam komt, in de combinatie ‘In de Mer-

ninge op de hoeck van ‘t Galgerek’, overigens al eerder voor in verkoopakten uit de

periode 1659-1671(Van der Meer, ‘Lijsten’, 98). Omdat er in de zestiende eeuw hier zui-

delijk al bebouwing was, o.a. een molen, ligt het voor de hand de galg aan de noordzij-

de te lokaliseren, op of naast kad. B286.

Dokkum: Worp van Thabor maakt melding van een rad te Dokkum waarop de bij het

klooster Bergum gevangengenomen hoofdeling Sicke Bolta in 1492 na zijn executie

door de Groningers werd gezet omdat hij verraad zou hebben gepleegd. Aangezien hij

volgens velen onschuldig was werd hij na drie dagen ‘opentlick’ van het rad gehaald en

op het kerkhof begraven (Worp IV, 193). Aangenomen kan worden dat het rad perma-

nent naast de (veronderstelde) Dokkumer tentoonstellingsgalg opgesteld stond.

Franeker: De Galgefenne, zo’n duizend meter ten zuidoosten van Franeker, ligt even

ten zuiden van de hoek waar de weg naar Miedum en Tjum een bocht maakt. De iden-

tificatie met kad. perceel Franeker D464, is mogelijk op basis van de vermelding in het

FC van 1700 (Franeker FC27). Vgl. de omschrijving in een advertentie in de LC van 

1 febr.1797: de Galgefenne, 7 pm greidland. De dubbele arbeiderswoning die ten noor-

den van deze fenne stond (kad. D467-468), westelijk van de T-splitsing waar de wegen

naar Tjum en Miedum uiteengaan, werd in de twintigste eeuw de Galgepôle genoemd.

Vermoedelijk was hier de plaats van de galg. De Galgefenne was in 1510 in het bezit van

de Franeker hoofdelingendochter Eedwer Sjaerda (FT, nr. 77, p. 149).

Hindeloopen: Gidsfossielen zijn de toponiemen Galgepolle en Galge-eiland, die regel-

matig in stedelijke transportakten uit de zeventiende en achttiende eeuw worden

genoemd (Proclamatieboeken 1685, 1721, 1734, 1790). Ze slaan op een oorspronkelijk

met water omgeven eilandje tussen de Kerkstraat en de Oude Weide, op een plek die

zich volgens de kaart van Jacob van Deventer in de zestiende eeuw nog juist buiten de
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bebouwing bevond. Met de stadsuitbreiding hier (de Oude Weide) werd pas een aan-

vang gemaakt in 1614 volgens de Tegenwoordige Staat, 338.

Leeuwarden/Leeuwarderadeel: Bij Leeuwarden zijn twee galgen of ‘gerechten’ te loka-

liseren. De bekendste is die ten zuidwesten van de stad aan het stuk trekvaart naar Fra-

neker dat daar het Galgediep heet. Hij is eenvoudig te lokaliseren aan de hand van de

atlas van Schotanus-Halma uit 1718. De erbij gelegen Galgefenne wordt in tal van bron-

nen uit de zestiende eeuw genoemd (zelfs als Pascua Patibuli !), onder meer in FT, nr.

63, p.122, en RvdA I, 5, 13, 24, 30, 32, 33, 37. Deze Galgefenne was 28 koegras groot: OFO

IV, nr. 187 (1509). De galg wordt echter ook al in de vijftiende eeuw vermeld (1464):

OFO I, nr. 174: ‘een pondismeta fynlands [...] lidzende bi der galga neest 

Iantyama fien’. De kaart van Jacob van Deventer geeft de ligging aan, maar de galg met

het rad is ook te zien op een iets oudere landmeterskaart van Jacob Heeres uit 1553

(Schroor, ‘Leeuwarden tussen middeleeuwen en nieuwe tijd’, 97-99). Zie verder Faber,

‘Leeuwarder galgen’.

Er heeft echter ook een galg aan het Vliet gestaan, ten oosten van de stad. Het Liber 

beneficiorum uit 1580 (HCL, Singels, nr. 269, met dank aan Onno Hellinga) vermeldt op 

f. 10 ‘het Olt Gerecht’ op het Vliet, ‘nae die zijde nae Huijsum toe’; in diezelfde bron op 

p. 22 is sprake van een Foppe Gauckez ‘aen teerste draeijhoudt boven tGerecht’. De niet

meer functionerende (want ‘olt’ genoemde) expositiegalg moet dus aan de zuidzijde van

het Vliet hebben gestaan, bij het eerste draaihout, mogelijk daar waar een weg richting

Huizum gaat. Ten zuidoosten van de Poppebrug lag in 1620 de Olde Galgefenne. Zie:

Dolk, Straatnamen, 48. 

Sloten: In een relaas over een bloedige veldslag, begin 1496, tussen de in Sloten gelegen

Vetkoperse Woudfriezen en een uit het noorden via schepen langs Woudsend aange-

voerd Schierings legertje, versterkt met Duitse landsknechten, meldt Worp dat die laat-

ste groep een uiteindelijk succesvolle carré-opstelling maakte in de weilanden aan de

westzijde van het Sloter meer ‘bij Slootmanne galge’ (Worp IV 237). Aannemelijk is dat

die galg dan niet dichtbij het stadje stond - er moest immers ruimte zijn voor de veld-

slag - maar aan de uitmonding van de Slotervaart in het Slotermeer, bijvoorbeeld op of

naast kad. Balk A50.

Sneek: Het oudste gegeven over de Sneker galg vinden we in de beschrijving der lande-

rijen van de vicarie van St. Barbara in 1543: ‘[...] twee koeganck, gelegen buyten dyk by

de galge, metten noerdwesten aen den dyck’: BB I, 270b. In het FC komen twee, naast

elkaar gelegen grote percelen Galgeland voor die inderdaad in het noordwesten aan de

dijk grenzen. Eén daarvan, het zuidwestelijke, was particulier bezit, het andere van 15

pm groot, FC55, behoorde tot de Geestelijke Staatslanden. Het bovengenoemd Sinte-

Barbaraland zal daarin opgegaan zijn. Een en ander doet veronderstellen dat de galg

aan de voet van de dijk in dit perceel (kad. Sneek A233) maar tegen de scheiding met

het andere (A236) heeft gestaan. 
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Staveren: Chr. Schotanus meldt in zijn Beschryvinge, 263, dat [...] ‘t land buyten dijck

tusschen Staveren en Scharle noch hedendaegs de Galge-venne [wordt] genoemd’. 

Dan zou daar dus een demonstratiegalg hebben gestaan. Afgaande op een verhaal 

bij Jancko Douwama over een mislukte terechtstelling van drie veroordeelde huurlin-

gen te Staveren in 1522 - ‘siet, de [omstaande] knechten vielen oeuer de hanckman, en

sloghen hem ther doet’ -, kan geconcludeerd worden dat ter plaatse, tussen het in aan-

bouw zijnde slot en de Noorderhaven een executiegalg is geweest (Jancko Douwama,

351-353).

IJlst: Het Galgeland bij IJlst omvatte volgens een advertentie in de LC van 2 juli 1796 

6 pm greide, verg. een soortgelijke advertentie in LC 12 juni 1863. We vinden dit terug in

de bijlage bij het testament van de hoofdeling Sytse Harincxma van IJlst uit 1542: ‘Item

ick selfs in der Ilst ben bruycken ses pondematen, hiettende dat Galgelant’: Tresoar,

Archief Tjaardastate, inv.nr. 421 (T313). Van alle percelen van 6 pm in de klokslag van

de stad komt FC171 (kad. IJlst B87), aan de Geeuw, juist ten oosten van de bebouwing,

het meest in aanmerking.

Workum: Op 14 juni 1523 veroverde de Bourgondisch-Habsburgse strijdmacht van de

heer van Wassenaar de stad Workum en sloeg de Geldersen die zich in de toren terug-

getrokken hadden, dood, ‘[...] wtgesecht negen, dye sy lieten hangen opt suyd van

Woerckum by den zyl’ (WorpV, 311). Vermoedelijk was dat geen gelegenheidsgalg. Het

buitendijkse land bij de toegang tot de haven van Workum, waar later het Workumer

Nieuwland zou worden ingedijkt, was bij uitstek de plek waar men een permanente,

voor ieder zichtbare demonstratiegalg zou verwachten.

2. Grietenijen

Baarderadeel: In Leuwarderadeels aenbrengh van 1540 wordt onder de registratie van

het dorp Wirdum een stuk land gelokaliseerd: ‘[...] in Westerlant daer Baerderadeels

galge stond’ (Mol, 95). Men is geneigd die vlakbij de grens tussen Wirdum en Baardera-

deel te zoeken, dat is aan de westzijde van de Swette. De toponymische overlevering

wijst echter naar een perceel onder Jorwerd, aan de doorgaande weg naar Baard. Het

betref het Galgelân (kad. Jorwerd A401 en A402), dat twee percelen beslaat. Het weste-

lijk gedeelte (A402) wordt in het FC1858 eveneens het Galgeland genoemd. De beide

stukken heetten tezamen ook wel de Galgelânssâne. Zie: Oostra, Toponymy fan Jorwert,

209, alwaar ook gegevens uit notariële stukken worden aangehaald.

Barradeel: Op de bekende kaart van de Slachtedijk door Pieter Idserts Portier uit 

ca. 1750 (Tresoar) staat halverwege de route tussen Herbajum en het eind- of het begin-

punt bij de zeedijk in een flauwe bocht aan de Sexbierumer kant, aangegeven: de hoek

van Galgekamp. Deze lokalisatie komt exact overeen met de kad. opgave van De Galle

Kamp in 1832 (Sexbierum C671) en De Galgekamp in FC1700 (Veldman, Fjildnammen

út Barradiels ferline 58, nr. 548).
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Dantumadeel: Het oudste gegeven over de Dantumadeelster galg bij Rinsumageest

wordt gevonden in getuigenverklaringen over het slatten van het Gaestmer Diep uit

1508 : ‘by den burch ende omtrent die galge’ (OFO II, 220-221). Uit de diverse 

mededelingen over hoe en waar geslat moest worden, valt op te maken dat de burcht 

(= Tjaardastate) stond, daar waar de uit het zuiden komende Galgesloot/Galgesleat

loodrecht op de genoemde vaart uitkomt. Vermoedelijk stond de galg hier op de hoek

aan de zuidkant van de vaart c.q. het Diep, omdat de weg van hieraf naar het centrum

van het dorp (met het rechtshuis) de naam draagt van Galgeheech. Hier ergens in de

vaart moet ook de in 1540 vermelde Galghetenye (een soort weervisserij) zijn geweest

(FT nr. 157, p. 330). Zie verder Moerman, Nederlandse plaatsnamen, 84, en Wynterp,

‘Toponimen fan de Trynwâlden’, 72.

Ferwerderadeel: Ten zuidwesten van Ferwerd, dichtbij de centrale weg van Ferwerd

langs het klooster Foswerd naar Waaxens (de Kloosterdijk), het Galge Morgen (Ferwerd

B505). In 1832 en 1700 (Ferwerd FC22) blijkt dit perceel eigendom van de kerk van 

Ferwerd te zijn.

Verder staat er onder Genum een Galgekamp geregistreerd in 1581; de plaats is voorals-

nog onbekend. RvGO, 65: ‘Noch hefft de patroon een klein kampke, genoempt de 

Galgekamp’.

Franekeradeel: De galg van Franekeradeel was vemoedelijk dezelfde als die van Frane-

ker.

Hemelumer Oldeferd/Gaasterland: Ten oosten van Hemelum en Bakhuizen, achter de

Witte Berg, en ten noordwesten van Rijs, lag een poel of dobbe met de naam Galgepoel,

volgens onder meer het Proclamatieboek van Hemelumer Oldeferd M2 op de datum

van 21 okt. 1702, en het FC1798, nr. 132. In eerstgenoemde bron gaat het om de ver-

koop van ‘Zaadland op het Nieuwe land neffens de Galgepoel’. Dat Nieuwe land mag,

gelet op de rechthoekige verkaveling ervan, wel geïdentificeerd worden met de zoge-

noemde Hemelumer Venen ten oosten van de doorgaande weg van Oudemirdum over

Rijs naar Hemelum. Dan lag de galg vermoedelijk niet ver van de weg, tegen de grens

van Hemelumer Oldeferd met Gaasterland.

Hennaarderadeel: In augustus 1514 reisde de grietman van Hennaarderadeel Tjalling

Botnia naar Leeuwarden, vanwege het proces tegen een man die in zijn grietenij een

soldaat had vermoord. De terechtstelling vond echter in de grietenij zelf plaats. 

De veroordeelde werd eind september in Wommels onthoofd (Sächs Hauptstaats-

archiv Dresden, Loc. 10374/9 fol. 55-59). Ongetwijfeld werd hij daar nadien op een rad

tentoongesteld.
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Kollumerland: In 1550 is sprake van de Galgefenne te Kollum en wel in het testament

van de hoofdeling Hessel Boytiema. FT nr. 211, p. 448: het gaat daarin om 3 pm land in

de G, zonder nadere plaatsbepaling. Vgl. Andreae, Kollumerland, 20, die schrijft dat hij

het stuk land niet met juistheid kan aanwijzen. Maar globaal is toch wel te zeggen waar

het heeft gelegen. De Ommelander kroniekschrijver Johan Rengers van Ten Post weet te

melden dat in 1583 de galg van de grietenij Kollumerland toen nog stond ‘[...] bij Collum

bij de Casteleinsz huesz dar nu Sippe Meckama woent anno 1583, dat noch de Galge

venne heet, und sede mij Wittie Douwes van Anium anno 1583, ter presentie des predi-

cants dat he had dar noch koppen an sien hangen’ (Feith, Johan Rengers van Ten Post I,

108). Anders gezegd, de galg lag hier vlak bij het Groninger blokhuis dat in 1467-1468 op

de plaats van een bestaande stins te Kollum werd gebouwd aan de noordzijde van de

buurt, ten westen van de Ryt, waar later Nieuw-Meckamastate verrees. De galg zal aan de

Riet hebben gestaan, vermoedelijk niet ver ten noordoosten van Meckemahuis.

Leeuwarderadeel: zie Leeuwarden.

Menaldumadeel: In het oudste criminele sententieboek van het Hof van Friesland

staat voor 1516 aangetekend dat een zekere Renick Wythie zoon van Wirdum alias Pot-

mergen op 7 oktober ‘buten pijne of bande van ijsser’ heeft bekend dat hij een jaar

tevoren 20 koeien op het Bildt had helpen stelen. Hij werd veroordeeld om ‘[...]

gebracht te worden toe Dijcxhoerne bij Beetgum om aldaer opgehangen en verworget

te werden aen een halve galge’. Het kan zijn dat het een gelegenheidsgalg betrof, maar

waarschijnlijker lijkt het dat de dief hier aan de ooit buitendijks geplaatste galg van

Menaldumadeel werd gehangen, omdat het pas ingedijkte Bildt nog niet over een eigen

galg beschikte (Sannes, Geschiedenis van het Bildt I, 63).

Oostdongeradeel: De Ommelander kroniekschrijver Johan Rengers van Ten Post weet

mee te delen dat ‘[...] Anno 1414 [lees: 1514] stund noch ander westersijt [lees: oostersijt]

der Pasen gretenien gelge bij Eesmersijl ander noerder dijck vpt wterdijck’.

Ooststellingwerf: De Galgeberg van Ooststellingwerf is via de atlassen van Schotanus-

Halma (1718) en Eekhoff goed terug te vinden in het noorden van het dorpsgebied 

van Donkerbroek, min of meer op de grens met Haule, aan de weg langs de Breeberg-

schans naar Waskemeer en Duurswold, dat wil zeggen ook vlakbij de grietenijgrens met

Opsterland. De plaats is kadastraal goed te achterhalen. Eekhoff tekent op het perceel

een mooi bergje, waarop de galg zal hebben gestaan.

Smallingerland: De galg van Smallingerland moet gestaan hebben op het Galgstik

(toponiemenverzameling FA), op de heide van Nijega, precies aan de grensscheiding

met Tietjerksteradeel, op een perceel dat kad. bekend staat als Oudega B811-812. Als

zodanig stond de galg goed zichtbaar even ten westen van de centrale weg Dokkum-

Drachten-Smalle Ee, die al in de 15de eeuw de grietenijen in het oosten van Friesland

met elkaar verbond.

138 J .A.  Mol



Tietjerksteradeel: Voor Tietjerksteradeel zijn twee galgen bekend: de ene stond in het

oosten van de grietenij, pal aan het Bergumermeer, op de oostoever. De andere is te

vinden in het westen, op de grens tussen Tietjerk en Suawoude. Die aan het meer komt

voor in een document uit 1508 over de verkoop van een boerderij met bijbehorend

bezit in de buurschap de Joere onder Oostermeer. Het goed wordt beschreven als ‘[...]

dat heem ende heems ummeganck’ met een opstrekkende ‘were’ plus 6 grazen land

‘[...] liggende na der galghen’ (GPCV I, 726). Deze zes grazen zullen we westelijk van de

weg Eestrum-Oostermeer moeten zoeken aan het eind van de opstrek van De Joere. Dan

komen we bij de in het Bergumer Meer uitspringende landtong van de Bollumer Ryd.

De andere galg stond op de Galgewier, die te lokaliseren is op kad. Hardegarijp A667.

Volgens de prekadastrale bezitsreconstructie bevond deze wier, onder Tietjerk, maar

dan even ten noorden van de dorpsgrens met Suawoude, zich op het land van Algera

state, zo genoemd naar de belangrijkste eigenerfde inwoner van Tietjerk (Tietjerk FC19,

SC29).

Westdongeradeel: In Oostdongeradeel, tussen Oosternijkerk en Niawier, voert de Gal-

gesloot water af naar de Paesens, die zoals bekend de grens vormde tussen Oost- en

Westdongeradeel (Gildemacher, Waternamen; vgl. Eekhoff). De naam van de sloot 

verwijst niet naar de galg van Oostdongeradeel, want die stond bij Ezumerzijl, maar

naar die van Westdongeradeel. Dat wordt met zoveel woorden meegedeeld door de

Groninger kroniekschrijver Johan Rengers van Ten Post: ‘Anno 1414 [lees: 1514] [...]

Item de galge van de gretenie des westersijdes van de Pasen [stund noch] vpden wal

van de Pasen’( Feith, Johan Rengers van Ten Post I, 108). We mogen aannemen dat het

bouwsel dan op Westdongeradeelster grond stond precies tegenover de uitmonding

van de Galgesloot.

Weststellingwerf: Het Galgeveld van Weststellingwerf lag volgens de toponiemen-

verzameling van de FA, te Wolvega, zo’n 1000 m ten zuidoosten van de kerk, aan de

doorgaande weg Steenwijk-Heerenveen. In 1832 was (kad. Wolvega A355) het een bos-

perceel van 5 ha, waarop in de 20ste eeuw, even ten zuiden van het kerkhof een park is

aangelegd, de Nieuwe Aanleg geheten.

Wonseradeel: In Wonseradeel is de naam Galgelân overgeleverd voor een stuk weiland

naast de terp de Wûnser Weeren (Politiek, ‘Kerkhof Kimswerd’, 13). De precieze lokatie

bleek tot dusver nog niet te achterhalen, maar wel is duidelijk dat dit galgeland naast of

dichtbij de doorgaande weg lag die Wons verbond met Makkum en de zuidelijk daar-

van gelegen dorpen..

Wymbritseradeel: Het Galgeland onder Offingawier is eenvoudig te lokaliseren op een

perceel weiland aan het Kruiswater, aan de westkant van het Sneker Meer, waar de uit

Sneek komende Houkesloot de Modderige Geeuw kruist en overgaat in de Jouster vaart

(Santema, ‘By mar en poel’, 59-61).
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3. Andere hoge heerlijkheden

Ameland: Van de galg van Ameland bestaat een afbeelding, zij het een zeer kleine, op

de kaart van het eiland uit 1731 door Pieter de la Rive (Overdiep, Toelichting kaart Ame-

land, 11). Ook veldnamen als Galgedobbe en De Galch verwijzen ernaar (Oud, Woa’de-

boek fan ut Amelands, nrs. 190-192). Overdiep meldt dat het een eenbalksgalg ten oos-

ten van de dijk van de Hollumer miede, zuidelijk van de zandweg naar Ballum, op de

onbedijkte grie.

Terschelling: De galg van Terschelling komt voor zover ons bekend voor het eerst voor

in een register van kerkelijke goederen van ca. 1560. Daarin is namelijk sprake van een

stuk land ‘liggende by de galge’, behorende tot de landen en renten van de pastorie en

de prebende van Midsland en Vijfpoorten (Nationaal archief ’s-Gravenhage, Archief

Zuid-Holland, Verspreide collecties, nr. 49/50). Hij stond op het Galgeduin, dat volgens

de toponiemenverzameling van de FA even ten noordwesten van Midsland lag.

Burum: Burum vormde een apart wereldlijk rechtsgebied, los van Kollumerland. 

De grond van vrijwel het gehele dorp was in bezit van de cisterciënzer abdij Jeruzalem

ofwel Gerkesklooster; de rechter werd er derhalve door de abt van dit klooster aange-

steld, op dezelfde wijze als overigens in het aan de oostzijde van de Lauwers gelegen

dorp Visvliet. Ten teken van de uitoefening der hoge heerlijkheid stond dan ook in

beide dorpen een galg. Volgens Andreae, Kollumerland II, 75, stond die van Burum aan

de op de Lauwers uitkomende dorpsvaart, omdat een ‘[...] stuk land aldaar gelegen in

1558 als dye galgefenne bekend was’. De precieze plek kon tot dusver nog niet worden

achterhaald.

i

140 J .A.  Mol



Enkele vroege boedelinventarissen uit 
Leeuwarderadeel (1537-1548)

M E R I J N  K N I B B E

Inleiding

Onze kennis van de ontwikkeling van de Friese landbouw gedurende de eer-
ste helft van de zestiende eeuw is beperkt. Wel weten we het nodige over de
structuur van de landbouw. Het Register van Aanbreng uit 1511 bevat tal van
gegevens over de pachtwaarde van de grond, over het gebruik ervan als gras-
of akkerland en over de omvang van de bedrijven.1 Ook in de Beneficiaalboe-
ken vinden we met betrekking tot de kerkelijke landen veel gegevens over de
omvang van bedrijven en de waarde van het land.2 Maar over de wijze waarop
boeren te werk gingen, weten we nauwelijks iets. Hoe groot was hun veesta-
pel? Concentreerden ze zich op de productie van zuivel of op die van vlees?
Maakten ze veel of weinig gebruik van betaalde arbeid? Vragen als deze zijn
op dit moment niet te beantwoorden. Daardoor is het tot op heden niet
gelukt om meer inzicht te krijgen in een van de belangrijkste kwesties in de
geschiedenis van de Nederlandse landbouw, namelijk hoe het deze sector is
gelukt om in de zestiende en begin zeventiende eeuw de productie zo fors op
te voeren. Dat de productie sterk toenam staat wel vast, maar over de wijze
waarop, tasten we vooralsnog in het duister. 

Uiteraard bestaan hier wel ideeën over. Zo wijst de Amerikaanse hoogle-
raar Jan de Vries op de productievoordelen van specialisatie en een daaraan
gekoppelde intensivering van de productie. Door het afstoten naar de markt
van onderhoudswerkzaamheden en allerlei tot dan zelf verrichte huishoude-
lijke en ambachtelijke activiteiten, kon de boerenhuishouding meer tijd aan
de landbouw besteden, waardoor de productie steeg.3 Ook maakten boeren
anno 1650 meer gebruik van betaalde arbeid en vonden allerlei investeringen
en technische verbeteringen plaats. De Vries: ‘Een boerderij van 15 à 20 hecta-
ren – die rond 1500 niet groot genoeg was om alle arbeid van het huishouden
productief te maken – kon, wanneer deze op goed ontwaterd land lag, rond
1650 wel de volledige arbeidskracht van het huishouden plus nog één of twee
knechten/meiden en soms ook nog wat seizoensarbeiders aan het werk hou-
den. De vele nevenwerkzaamheden, die rond 1500 zo’n belangrijke rol in het
bestaan van het boerenhuishouden hadden gespeeld, werden nu doorgaans
door gespecialiseerde handelaren, ambachtslieden, aannemers en dagloners
uitgevoerd.’4 Daarnaast wijst De Vries in een later werk met nadruk op een
verbetering van de hoeveelheid en de kwaliteit van het boerengereedschap,
hoewel we hierover strikt genomen pas voor de periode na 1550 gegevens
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hebben.5 Zowel door het specialiseren op landbouwactiviteiten als door het
inhuren van landarbeiders werd de hoeveelheid tijd die aan het boerenbedrijf
in strikte zin werd besteed vergroot, waardoor de productie steeg. Maar niet
alleen de productie steeg. Doordat het boerenbedrijf zich ging specialiseren
op een beperkt aantal activiteiten kon ook de productiviteit, gedefinieerd als
de productie per persoon of per hectare, toenemen.

Het onproductieve, ongespecialiseerde en weinig intensieve karakter van
de vroeg zestiende-eeuwse landbouw speelt een belangrijke rol in de visie
van De Vries. De Vries en Van der Woude kenschetsen de economie op het
platteland van de kuststreken anno 1500 in samenvattende zin en met het
beklemtonende adjectief ‘inderdaad’ zelfs als ‘improvisorisch’.6 Er zijn echter
redenen om de nadruk die De Vries legt op de rol van specialisatie en inten-
sivering in het proces van productiegroei te relativeren. De Vries slaagt er
namelijk niet in om het extensieve en ongespecialiseerde karakter van het
boerenbedrijf op de wat grotere bedrijven anno 1500 werkelijk aan te tonen.
Ook laat hij niet zien welke activiteiten werden afgestoten naar de markt. 
Als indirect bewijs voor het ongespecialiseerde karakter van de landbouw
noemt hij allerlei rond 1500 door de boeren uitgevoerde ‘improvisorische’
nevenactiviteiten zoals veengraven, vogelen en riet verzamelen. Dit werk
konden zij uiteraard alleen doen, als het bedrijf niet al te veel arbeid vroeg.

Het is echter de vraag of het hier om niet-gespecialiseerde nevenactivitei-
ten ging. De vogelvangst gebeurde al in 1505 met behulp van eendenkooien,
die een aanzienlijke investering in aanleg en onderhoud vergden en gespecia-
liseerde beheerders hadden.7 De handel in riet was in die tijd aanzienlijk.
Rietlanden hadden, voor zover de gegevens van de Aanbreng strekken, een
pachtwaarde die niet onderdeed voor die van hooilanden op veengrond en de
rietteelt vereiste op zijn minst enige cultivering van het rietland. En turf werd
wel gebruikt, maar in de kleistreken uiteraard niet gestoken maar aange-
kocht. Ook in kadastrale opnames van rond 1825 kan rietland een aanzienlij-
ke pachtwaarde hebben, soms zelfs te vergelijken met die van goed grasland.
Wel maakten boeren in de kleistreek anno 1550 – vooral op de op veeteelt ge-
oriënteerde bedrijven – mestturven of dompen. Met andere woorden: veel
van wat De Vries ‘nevenactiviteiten’ noemt, waren normale of zelfs kapitaalin-
tensieve vormen van boerenbedrijf en zouden dat in de volgende eeuwen ook
blijven!

Ook andere activiteiten, zoals het smidswerk of het maken van vaten,
waren omstreeks 1500 al gespecialiseerd en vergden van een boer te veel
kapitaal, kennis en vaardigheden om door hem zelf te kunnen worden uitge-
voerd. Daarnaast eiste in de eerste helft van de zestiende eeuw het schoon-
houden en uitbaggeren van sloten en vaarten en het onderhoud aan grotere
en kleinere dijken, sluizen en bruggen van de boer een aanzienlijke inspan-
ning. Bovendien moest het boerengezin op de vaak nog gemengde bedrijven
van 15 tot 20 hectare zowel ploegen, mesten, zaaien en oogsten als maaien,

142 Merijn Knibbe



zwelen en hooien. Daarnaast moest het – hoewel we strikt genomen niet
zeker weten of zuivelbereiding toen belangrijk was! – elke dag de koeien mel-
ken, en deze in de winter voeren en drenken. Verder moest van de melk boter
worden gemaakt.8 Hoe vaag ons beeld van de activiteiten van de Friese boe-
ren en boerinnen in deze periode ook is, zeker is dat het idee dat ze veel tijd
over hadden voor allerlei ‘nevenactiviteiten’ ter discussie kan worden gesteld.
En hoewel we niet weten of en in welke mate boeren gebruik maakten van
betaalde arbeid, wel is bekend dat aan het begin van de zestiende eeuw op
kloosterbedrijven een aanzienlijke hoeveelheid inwonend personeel in dienst
was en dat tijdens de hooi- en oogsttijd dagloners werden aangenomen.9

Het betrekkelijk intensieve karakter van de Friese landbouw op de grotere
bedrijven blijkt ook uit informatie over de jaren direct na 1550. Boedelinven-
tarissen laten zien dat bijna alle bedrijven in de grietenij Hennaarderadeel
beschikten over ‘tiemtouwen’: arbeidsbesparende apparatuur die tijdens de
hooitijd werd ingezet.10 Ook bezat vrijwel elk bedrijf zowel apparatuur voor de
boterbereiding als voor het maken van kaas – een notoir arbeidsintensieve
combinatie. Een deel van de boedels bevat gegevens over schulden aan per-
soneel. Daaruit blijkt, dat op grotere bedrijven meer personeel aanwezig was
dan op kleinere en ook dat zowel hun aantal als hun beloning overeenstemt
met de gegevens uit de bekende boekhouding van Rienk Hemmema, afkom-
stig uit het nabij Hennaarderadeel gelegen dorpje Hitzum.11 De grotere hoe-
veelheid personeel op grotere bedrijven geeft aan dat – in tegenstelling tot
wat De Vries beweert – op kleinere bedrijven geen arbeidsoverschot zal heb-
ben bestaan. Het aantal inwonende personeelsleden, genoemd in zowel de
boedelinventarissen als in de boekhouding van Hemmema, was in de zes-
tiende eeuw ook niet kleiner dan later gebruikelijk was. 

Bovendien blijkt uit de boedelinventarissen dat anno 1550 zorg werd
besteed aan de ontwatering van het land. De oudste vermelding van een
watermolen in Friesland, die op dit moment bekend is, dateert uit 1551; in de
boedels van Hennaarderadeel staan voor de jaren daarna nog een aantal
molens vermeld.12

En door de wisseling der seizoenen werden de boeren uiteraard regelma-
tig gedwongen in een korte periode zeer intensief te werken, waarbij op zijn
laatst in 1570 van uitgewerkte systemen van arbeidsdeling met behulp van
rondtrekkende groepen maaiers/hooiers bij de hooioogst gebruik werd
gemaakt; systemen die op zijn laatst in de voorafgaande decennia moeten
zijn ontstaan.13

Er zijn dus genoeg redenen om het sterk toegenomen gebruik van zowel
betaalde arbeid als gezinsarbeid binnen het boerenbedrijf – volgens De Vries
de hoofdoorzaak van de productiestijging van het boerenbedrijf – ter discus-
sie te stellen. Er zijn namelijk voldoende aanwijzingen om te kunnen stellen
dat in Friesland tussen 1500 en 1650 wel sprake was van intensivering maar
dat dit proces minder drastisch verliep dan De Vries suggereert. Ook was er,
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althans in het kleigebied, geen sprake van het afstoten van de soort nevenac-
tiviteiten die door De Vries worden genoemd. Een deel van deze activiteiten
werd in het kleigebied in 1500 niet uitgevoerd op boerenbedrijven. En andere
hoorden ook later tot de standaardactiviteiten van een deel van de boerenbe-
drijven. Dit stelt ons voor een probleem. Als het verschil tussen de landbouw
aan het begin van de zestiende eeuw en die anno 1650 minder dramatisch is
dan De Vries suggereert, dan moet de groei van de landbouwproductie ver-
oorzaakt zijn door andere factoren dan het gebruik van meer loonarbeid of
van arbeid die vrijkwam doordat het boerenbedrijf zich specialiseerde op een
beperkt aantal producten. Om het wat exacter te stellen: voor een beter
begrip van hoe het de boeren lukte om tussen 1500 en 1650 de productie van
de landbouw op te voeren, is een zuiverder beeld nodig van de aard van het
boerenbedrijf aan het begin van de periode. Pas wanneer dat beeld enigerma-
te betrouwbaar is, is na te gaan welk deel van de productiestijging is toe te
schrijven aan intensivering en specialisering van het boerenbedrijf en welk
deel aan eventuele andere factoren, zoals uitbreiding van het areaal en tech-
nologische vooruitgang.

In dit artikel is op basis van een specifieke bron – de boedelinventaris – nage-
gaan in welke mate de landbouw in Friesland vóór 1550 al intensief en gespe-
cialiseerd werd bedreven. Dit gebeurde aan de hand van een viertal boedelin-
ventarissen van boerenbedrijven uit Leeuwarderadeel.14 Omdat zowel het
aantal beschikbare boedelinventarissen als de informatie die ze bevatten
beperkt is, is de bijdrage aan een scherper en completer beeld van de bedrijfs-
voering vóór 1550 slechts gering; maar elk puzzelstukje is er één. 

De boedelinventaris is een bron die zich goed leent voor de beantwoor-
ding van bovengenoemde vraag. Gegevens uit inventarissen geven anders
dan die uit de Aanbreng, geen beeld van de structuur van de landbouw maar
juist van de alledaagse praktijk van het boerenwerk. In de lijsten komen we
vaak zaken tegen als kaasketels, jonge en oude koeien, voorraden voedsel en
schulden aan geldschieters, ambachtslieden en personeel. Juist dit soort
gegevens is geschikt om, in aanvulling op de gegevens over de omvang van de
bedrijven en de wijze van grondgebruik, een analyse te maken van de aard
van het landbouwbedrijf. De Friese boedelinventarissen van na 1550 zijn daar
regelmatig voor gebruikt. De weesboeken van Hennaarderadeel en Leeuwar-
deradeel bevatten een groot aantal zestiende-eeuwse inventarissen van boe-
renhuishoudingen, een voor Nederland unieke situatie.15 Postma gebruikte ze
om een wat impressionistisch maar daarom niet minder overtuigend beeld te
geven van de bedrijfsvoering. De systematiek van zijn aanpak blijkt uit zijn
specifieke aandacht voor technische vooruitgang en de manier waarop hij
met kwantitatieve maatstaven regionale verschillen in beeld bracht.16

De Vries gebruikte de gegevens voor een kwantitatief overzicht van de (lange
termijn) veranderingen in de samenstelling van de kapitaalgoederen- en
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gereedschapsvoorraad van zowel het bedrijfsgedeelte als het huishoudelijke
gedeelte van de boerenbedrijven.17 Ook kan gewezen worden op het gebruik
van de inventarissen bij de beantwoording van de zeer specifieke en gerichte
vraagstelling van Jan Post naar de prijzen van het vee.18

De bron van de boedelinventaris is echter nog lang niet uitgeput. Dit geldt
voor zowel individuele als voor meer algemene waarnemingen en voor statis-
tische analyses. Wie het over de geschiedenis van de Friese landbouw heeft,
heeft het over de geschiedenis van de afwatering. Postma dateert met gege-
vens in boedelinventarissen uit Hennaarderadeel de eerste melding van een
Friese watermolen op 1560. Deze individuele waarneming is met dezelfde
inventarissen enigszins te vervroegen tot 1554.19 In principe kan met de
inventarissen, die vanaf 1550 in toenemende mate beschikbaar zijn, de ont-
wikkeling van het watermolengebruik in meer algemene zin in beeld worden
gebracht – iets dat nog niet gebeurd is. 

Voor de Friese greidhoek is een vergelijkbare opmerking te maken over
een uitermate belangrijk onderdeel van het boerenbedrijf: de zorg voor de
grondvruchtbaarheid, die samenhing met de bemesting van het land. 
De inventarissen uit het weidegebied geven aan, dat het gebruik van mest als
brandstof na 1550 algemeen was, waarbij in de zomer de mest zelfs uit het
land werd verzameld en dus niet kon dienen ter bevordering van de grond-
vruchtbaarheid. Kwam dit gebruik in de greidhoek rond 1700 vermoedelijk
ook nog voor, omstreeks 1770 was het verdwenen. Dat hield verband met het
gebruik van watermolens. Het bemesten van het grasland had immers weinig
nut, als dit in de winter onder water lag. Ook dit proces is met behulp van de
inventarissen, die zowel de aanwezige watermolens als de mest- en gewone
turven opgeven, goed in beeld te brengen. Ook dit onderzoek moet nog
gebeuren.

Na 1550 begint de bron van de boedelinventarissen rijkelijk te stromen.
Het zijn vooral deze boedels, die door Postma en De Vries gebruikt zijn. Maar
er zijn ook enkele boedels overgeleverd uit de jaren ervoor, uit de jaren dertig
en veertig van de zestiende eeuw.20 Twee zijn er gebruikt door Postma, die
echter geen vindplaats noemt.21 Er zijn er meer en voor dit artikel zijn er vier
opgespoord, waaronder één die Postma vermoedelijk ook heeft ingezien.
Juist omdat dit in Nederland de oudste boerenboedels zijn waarover we
momenteel beschikken, is het van belang na te gaan of deze zich lenen voor
analyse en zo ja, welke informatie ze ons geven over de landbouw in Friesland
in de eerste helft van de zestiende eeuw. Het aantal beschikbare boedels is te
klein om – als De Vries – uitspraken te doen over frequenties of – als Postma –
een ‘wetenschappelijke tekening’ te maken van het landbouwbedrijf. 
Ook Post, die uit de gegevens lange termijn trends afleidde, kan hier niet wor-
den gevolgd. Wel kan op grond van enkele boedels worden vasgesteld of er
bijvoorbeeld gereedschappen aanwezig waren die duiden op bepaalde activi-
teiten, en zijn er uitspraken af te leiden over de aard van de bedrijfsvoering. 
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In dit artikel zullen de beschikbare boedels daarom niet middels de systema-
tische aanpak van Postma, De Vries en Post worden geanalyseerd. De metho-
de die hier wordt gekozen bestaat uit de ‘close reading’ van de individuele
gevallen. Eerst zal echter een schets van de bedrijfsvoering rondom 1540 wor-
den gegeven.

Kenmerken van de landbouw in het Friese kleigebied (1525-1570)

De boedels moeten tegen de achtergrond van hun tijd worden geïnterpre-
teerd. De decennia tussen 1525 en 1570 moeten voor de Friese landbouw een
relatief gunstige tijd zijn geweest. Tussen 1520 en 1524 was er een definitief
einde gekomen aan de strijd die gepaard ging met de invoering van het lands-
heerlijke gezag, waardoor ook de overlast van rondtrekkende en plunderende
soldaten ophield. De gevolgen hiervan moeten voor de landbouw verstrek-
kend geweest zijn. 

Er is informatie die daar licht op doet schijnen. Harm Nijboer heeft gege-
vens bewerkt over de pachten van de boterwaag van Leeuwarden tussen 1524
en 1532.22 Bij een gelijkblijvend tarief is er sprake van vrijwel een verdubbe-
ling van de pachtopbrengsten tussen 1525 en 1532, wat dus ook een kleine
verdubbeling van de via de waag verhandelde hoeveelheden impliceert.23

De aan de waag verhandelde hoeveelheid boter is natuurlijk niet hetzelfde als
de hoeveelheid op boerderijen geproduceerde boter. Maar in ieder geval
moet de schaal en de doorzichtigheid van de markt wel aanzienlijk zijn toege-
nomen, terwijl ook mag worden verondersteld dat de spectaculaire groei van
de waagpachten gepaard is gegaan met een forse toename van de productie
van boter: het ‘vredesdividend’. Ook waren er in de periode na 1524 geen
grote overstromingen. De landbouw profiteerde tevens van de bevolkings-
groei in Friesland zelf en de rest van de kustgebieden en de daarmee gepaard
gaande groei van de markt, die kenmerkend was voor deze jaren. Niet alleen
groeide de markt, deze kreeg steeds meer een Europees karakter, zeker wan-
neer er goede mogelijkheden waren om de goederen te transporteren.24

De groei van de markt zelf, los van de groei van de productie, moet een
revolutie in het zestiende-eeuwse leven hebben veroorzaakt. Vlak na 1505
was de abt van het Hasker Convent nog genoodzaakt om voor allerlei inkopen
lange reizen te maken naar onder andere Zwolle, Deventer en Amsterdam,
terwijl rondom 1570 de abt van Oldeklooster dezelfde aankopen op de regio-
nale markten en met name in Bolsward kon verrichten.25

Uiteraard hing deze ontwikkeling samen met de opkomst van het systeem
van veren en beurtschippers in de tussenliggende periode: de groei van de
markt ging gepaard met een verbetering van zowel de organisatie van het
transportsysteem als de efficiency van het vervoer van goederen.26 Handel
drijven moet makkelijker en dus aantrekkelijker zijn geworden. 
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De groei van de markt ging ook gepaard met een bescheiden vooruitgang in
de techniek. Sluizen werden verbeterd en steeds vaker gebruikte men in
Friesland windmolens om graan te malen en olie te persen.27 Aantoonbaar is
dat in deze periode in het Friese klei- en veengebied sprake was van (beschei-
den) ontginningen en de aanleg van nieuwe wegen.28 En beschouwen we de
namenlijsten in belastingkohieren, dan lijkt in ieder geval in Leeuwarden een
opmerkelijke groei te hebben plaatsgevonden van het aantal schuitenmakers,
wagenmakers en kuipers. Een toename die wijst op toenemende handelsstro-
men. Ook is deze toename een aanwijzing dat houten constructies – molens,
wagens, boten, vaten, tonnen, sluizen – steeds belangrijker werden.29

Verder was er tussen 1511 en 1540 in zowel het Noorder- als het Zuider-
trimdeel van Leeuwarderadeel sprake van het omzetten van akkerland in wei-
land, waarbij de grootste omgezette percelen in het Noordertrimdeel lagen.30

De bekende specialisatie van het Noordertrimdeel op de akkerbouw kwam
kennelijk pas na 1540 en waarschijnlijk na 1580 tot stand, toen de relatieve
graanprijzen vijfentwintig jaar lang op hoog niveau lagen. Wel bleven in het
Noordertrimdeel in de jaren tot 1540 de kleine, vermoedelijk op zelfvoorzie-
ning gerichte perceeltjes akkerland bestaan, terwijl in het Zuidertrimdeel ook
deze perceeltjes toen al regelmatig in weilanden werden omgezet. De reden
waarom in heel Leeuwarderadeel akkerland in weiland (en slechts zelden in
hooiland) werd omgezet is niet helemaal duidelijk. Wellicht werd de zuivel-
productie profijtelijker, hoewel de prijsontwikkeling van granen en zuivel in
deze periode deze veronderstelling niet onderbouwt. De omzetting is dusda-
nig algemeen – ik heb geen enkel perceel grasland kunnen vinden dat volgens
de bron in akkerland werd omgezet – dat een verslechtering van de water-
huishouding vermoedelijk een rol heeft gespeeld. Wellicht dat de inpoldering
van Het Bildt in 1505 daarvan de oorzaak was: aan de noordrand van Leeuw-
arderadeel kon nu geen gebruik meer worden gemaakt van tijverschillen om
water te spuien. Maar dat is speculatie. In ieder geval moet de productie van
de rundveehouderij alleen al door deze omzetting aanzienlijk zijn toegeno-
men, temeer daar de omgezette stukken akkerland vaak tot de betere gron-
den hoorden.

Niet alleen de hoeveelheid grasland, ook het aantal bedrijven in Leeuwar-
deradeel nam toe. Kenmerkend voor de periode 1511-1540 voor Leeuwarde-
radeel is, dat bij een aantal van de grootste bedrijven landerijen werden afge-
splitst, waarbij de afgesplitste stukken versplinterden in allerlei kleine stukjes
die in het algemeen ook kleinschalig werden gebruikt. De gemiddelde
bedrijfsomvang nam af door een verkleining van de grootste bedrijven en een
toename van het aantal kleine bedrijven. De groei van het kleinschalig land-
gebruik wordt in de economische geschiedenis vaak verklaard vanuit het ont-
staan van een klasse van armen die arbeid leverden aan de grote bedrijven en
daarnaast zelf een klein stukje grond bewerkten of die kleinschalige land-
bouw combineerden met huisnijverheid. In deze periode was dit in Friesland
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niet het geval. Een groot deel van de kleinschalige landgebruikers direct rond-
om Leeuwarden was uit de stad afkomstig. Schuur heeft aangetoond dat deze
groep stedelijke landgebruikers in Leeuwarderadeel in 1511 niet uit armen
bestond maar juist uit enigermate tot redelijk welgestelde lieden.31 Voor de
landen rondom Harlingen is voor 1700 hetzelfde aan te tonen.32 Mede vanwe-
ge de grondbelasting, die door de gebruiker betaald moest worden (de beken-
de ‘floreen’), was het voor armen ook te duur om land voor zelfvoorziening te
gebruiken. In de aanbreng van Leeuwarderadeel van 1540 wordt althans over
een bepaald perceel kerkelijk land in Huizum specifiek verteld dat het
bedoeld was voor de ‘scamele ruters’. In dit geval moest de grondbelasting
niet door de gebruiker worden opgebracht, maar door de kerk. Kennelijk
waren deze armen niet in staat de grondbelasting zelf te betalen en konden ze
daarom geen land pachten om daarmee enige zelfvoorzienende landbouw te
bedrijven.

Rondom de stad zijn het dus niet de armen geweest die de groei van 
het aantal landgebruikers veroorzaakten. Wel zijn er in 1540 relatief veel
weduwen met een kleine hoeveelheid land, maar de inwoners van het dorpje
Wirdum waarvan in 1540 geen beroep is opgegeven (en dus arbeider zijn?)
blijken geen of zeer geringe hoeveelheden land te bewerken.33 Voorlopig wijst
de versnippering van het landgebruik in deze periode dus niet op de opkomst
van een klasse van kleine boeren annex landarbeiders. Hoe het ook zij – een
toename van het aantal bedrijven wijst op een toenemend aantal landgebrui-
kers en een toenemende vraag naar land. 

Een van de weinige echte beelden van het Friese landbouwbedrijf die we
uit deze periode hebben is een aan Jacob van Deventer toegeschreven kaart
van het Bildt uit 1546.34 Deze kaart laat een rationeel verkaveld gebied zien
waarin de drie dorpen Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie en Vrouwen-
parochie al aanwezig zijn. Ook blijkt na de bedijking in 1505 een uitgebreid
kweldergebied te zijn opgeslibt tegen wat nu de oude Bildtdijk is. Op de kaart
is tevens goed te zien dat het gebied is doorgraven met sloten en dat er strek-
dammen zijn aangelegd naar de vaargeul toe. Opvallend is wel, dat er veel
minder molens en strekdammen te zien zijn dan op een kaart die na de Aller-
heiligenvloed van 1570 werd gemaakt. De al vóór 1546 in cultuur gebrachte
en vermoedelijk voor extensieve veeteelt gebruikte kwelders uit 1546 zijn in
1570 echter nog niet ingedijkt: dit gebeurde pas in 1600.35 Het beeld dat uit
deze twee kaarten naar voren komt is dat van een geordende, intensiverende,
zich ontwikkelende landbouw waarbij geïnvesteerd werd in landaanwinning.

De boedels in Hennaarderadeel uit de jaren vijftig onderstrepen het
belang van de markt en investeringen voor de landbouw. Veel boerderijen
kenden al bakstenen elementen. Bij enkele is expliciet aangegeven dat ze
recent vergroot waren. Overal bleken apparaten aanwezig om zowel boter als
kaas te maken. Ook bezat iedereen de bij de hooioogst gebruikte tiemtouwen
en wordt regelmatig melding gemaakt van watermolens. In één inventaris
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wordt gesproken van een ‘grote houten rolle’. Het werktuig is het gemeen-
schappelijk bezit van twee boeren en gezien de aanwezigheid van een grote
hoeveelheid al in oktober gedorste haver is het wellicht een dorsrol geweest.
Zo niet dan was het een landrol, een apparaat dat (uiteraard voordat het gras
ging groeien) gebruikt werd om het land vóór het maaien vlakker te maken.
Het huisraad dat in de boedels voorkomt wekt geen armoedige indruk, maar
getuigt evenmin van weelde.

Samenvattend kunnen we dus stellen dat de Friese landbouw in de decen-
nia tussen ruwweg 1525 en 1570 een wellicht bescheiden maar onmiskenbare
groei heeft doorgemaakt. In de periode waarin de boedels die hier worden
geanalyseerd, werden opgemaakt – de jaren 1535-1547 – waren deze ontwik-
kelingen nog maar net op gang gekomen. De gegevens van de boterwaag te
Leeuwarden maken echter onomstotelijk duidelijk dat de boeren al snel van
deze economische opgang konden profiteren en dat ook hebben gedaan.

De individuele boedels

Er zijn vier boedels beschikbaar, uiteraard te weinig voor statistische analy-
ses. Ook kan de kwaliteit van de boedels ter discussie worden gesteld. Spreken
de boedels van Hennaarderadeel na 1550 gedetailleerd over ‘een 5 jarich
wagen met sijlen (= touwen, M.K.)’ of ‘een stenen mostermuelen, 2 spinroc-
ken36, [en] een muisevall’, bij de oude Leeuwarderadeelster boedels moeten
we het doen met opmerkingen als ‘een oude wagen’ of ‘bet ander tijmen, rij-
ven, vatten, cuijpen als in huismans goet geseten op een saten behoert’.37 Dit
maakt het lastig de boedels te interpreteren. Hoewel op alle bedrijven appara-
tuur voor de botermakerij aanwezig is, komt slechts in één boedel een karn
voor. Waren deze karnen, die in Hennaarderadeel iets later universeel aanwe-
zig waren en waarvan zelfs bekend is of ze met houten dan wel ijzeren hoepen
beslagen waren, in Leeuwarderadeel werkelijk niet aanwezig? Wat betreft de
boven genoemde ‘tijmen en rijven’: kennelijk was het bezit van deze zaken in
ieder geval op de wat grotere bedrijven standaard. Maar in geen van de ande-
re boedels wordt bijvoorbeeld een kaasvat genoemd.38 De boedels zijn dus
duidelijk minder uitvoerig en accuraat dan de boedels van na 1550. Toch is
het mogelijk een aantal conclusies over de individuele bedrijven te trekken. In
tabel 1 is een overzicht van de boedels gegeven. Deze gegevens zijn nog aan te
vullen met een observatie van Postma van een boedel uit 1537 met een 11-
vaks huis met 20 koeien, dat 20 goudgulden waard was; deze boedel is even-
wel nog niet teruggevonden.39

Bij de in dit artikel gebruikte boedels kunnen een aantal opmerkingen wor-
den gemaakt. 
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Boedel A

Boedel A, de eerste boedel, doet het armoedigst aan, vooral omdat het huis op
slechts 30 goudgulden van 28 stuivers (dus in totaal 840 stuivers) werd
gewaardeerd. Dit was weinig, wanneer we de waarde van het huis vergelijken
met enkele taxaties uit de andere boedels. Een ‘clibbe hooi’ in de boedel uit
1543 blijkt bijvoorbeeld 20 goudgulden (of 560 stuivers) waard te zijn. In mei,
de maand dat de boedel werd opgenomen, kan dat onmogelijk een erg grote
hoeveelheid hooi zijn geweest. En een last rogge (ongeveer 2000 kg, wellicht
de graanconsumptie van 10 of 12 personen in één jaar) kostte in 1543 veertien
goudguldens (of 392 stuivers).

We kunnen concluderen dat het huis in boedel A in elk geval niet een ste-
nen huis is geweest, maar een ‘oud fries langhuis’, gemaakt van hout, riet, klei
en mest. In het huis bevonden zich slechts drie bedden, hetgeen in vergelij-
king met de andere drie boedels en ook met die uit latere periodes weinig
was. De bedden werden niet bij de waarde van het huis gerekend, wat de lage
waarde enigermate verklaart. Toch lijkt het geringe aantal bedden en de lage
waarde van het huis een povere indruk te geven van dit boerenbedrijf.

Andere goederen in boedel A spreken dit beeld tegen. Zo was er bijvoor-
beeld 23 Philipsgulden aan contant geld in huis. Het land bewerkte de boer
met een ploeg en een eg en voor het vervoer van de producten kon hij
beschikken over zowel een wagen als een boot. De boedelbeschrijving eindigt
met een opsomming van ‘forcken flaeijlen (= dorsvlegels, M.K.), leppen (=
steekspade, M.K.), scheppen, [en] een wanne’. Ook was in het huis naast
enkele meubels en stoelen een aantal potten en ketels aanwezig. Opmerkelijk
is de omvang van het beddengoed. Dat bestond ondanks het geringe aantal
bedden uit maar liefst acht dekens, 27 lakens, acht overlakens, negen kussens
en acht gordijnen. In geen andere boedel was zoveel beddengoed aanwezig. 
De boedel van het boerenbedrijf wekt de indruk het eigendom te zijn van een
oud boerenechtpaar dat, door ouderdom gedwongen, een stap terug had
moeten doen. Ook de aanwezigheid van zowel ‘een speetze’ (spiets) als ‘een
degen’ wekt de indruk van (vroegere?) welstand.

Deze boedel is de enige van de vier met een opgave van de levensmidde-
lenvoorraad. Omdat de boedel in oktober werd opgemaakt, zal de voorraad
maximaal of bijna maximaal zijn geweest. Op de planken lagen ‘15 koeijen
kasen, soeventien scape kasen’ (er werd dus ook schapenkaas gemaakt) en
‘twee sijden speck, en 1 hijs mijt twee schinken’. De spek en ham wekken de
indruk – net als de datum waarop de boedel was beschreven – dat de twee
levende varkens die in de inventaris zijn genoemd kort ervoor gezelschap
hadden van een derde. De ‘hijs’ geeft aan dat de schinken (hammen) vermoe-
delijk in de schoorsteen hingen. Het kleine huis lijkt dus een vuurplaats te
hebben gehad. 
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Op het bedrijf liepen elf koeien rond, vergeleken met de drie overige boedels
niet veel. In andere bronnen komen echter nog kleinere aantallen voor. Twee
ouden van dagen die in 1512 als provenier in het Sint Anthony Gasthuis wer-
den opgenomen, bezaten respectievelijk ‘6 koeien, 3 twenter ossen, 1 enter’
en twee koegras plus acht pondematen land (waarvan drie pondematen
akkerland). Op beide bedrijven was hooi aanwezig; in het eerste geval (dat
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Tabel 1  Schematisch overzicht van vier boedelinventarissen van Friese boerderijen,

1535-1543

1535 1537 1538 1543

oktober november februari mei

Kaas ja (a) ja ja ja

Kaasgerei ja (b) ja ja ja (c)

Boter - ja - -

Botergerei ja ja ja ja

Karn - ja - -

Melkvee (stuks) 11 11 16 23

Jongvee (stuks) 3 7 6

Kalveren (stuks) - - (d) - 9

Varkens (stuks) 2 3 - 13

Schapen (stuks) 6 - 12 15

Paarden (stuks) - - 3 5 (e)

Kippen en/of eenden ja - - -

Akkerbouw ja ja ja ja

Huis 42 (f) 8 vak 13 vak ‘met 15 vak ‘met

kleinhuis’ kleinhuis’

Bedden 3 5 5 6

Praam ja ja (klein) ja ja

Wagen ja - ja ja

Ploeg ja nee (g) ja (h) nee (i)

a) 15 koeijen kasen, soeventien scape kasen.  b) Ik ga er van uit, dat de ketel met een

inhoud van een ‘fierder’een kaasketel was. Dit geldt ook voor de tweede boedel, die

overigens twee van zulke ketels had.  c) ‘keesketel van een tonne, min een half farn-

deel’. Dit is de enige boedel waarin de ketel kaasketel wordt genoemd.  d) Er waren drie

kalveren gestorven.  e) Waarvan twee jonge dieren (enter).  f) De opgave was XXX goud-

guldens (van 28 stuivers).  g) Wel ‘twee pondemaeten saetlands besaeijt’.  h) Ook ‘13

lopen coorns’ (ongeveer 900 liter gerst).  i) Wel ‘coorn (gerst) tot 38 g.gld.’ ofwel 53,20

car.gld. Een last rogge van ruim tweeduizend kg deed volgens deze boedel 14 goudgul-

den, dus deze hoeveelheid was tussen de vier- en zesduizend kilogram groot. 



ons tevens vertelt dat ten oosten van Leeuwarden in 1512 sommige boeren
nog met ossen ploegden) was ook een commerciële hoeveelheid turf aanwe-
zig.40 Onze boedel steekt wat betreft het aantal beesten gunstig bij deze twee
af. Wel was het aantal van elf koeien iets lager dan het gemiddelde in Hen-
naarderadeel na 1551. Boedel A is de enige, waarin hennen en eenden voor-
komen. Vergelijking met de boedels uit Hennaarderadeel leert dat we er rustig
van uit kunnen gaan dat ook de andere bedrijven deze vogels bezaten.

Boedel B

Boedel B dateert uit 1537 en is op naam gesteld van ‘Trijn wijlen Wijnerts
weduwe’. In de boedels staan meer namen, maar haar naam is de enige die is
terug te vinden in de Aanbreng van Leeuwarderadeel van 1540. Gelukkig toe-
val is dat de boedel bij uitzondering zowel de plek – Blitsaerder landen – als
een specifiek stuk grond van 2,5 pondematen noemt.41 Zowel plek als grond
staan – ook al bij uitzondering – tevens in de Aanbreng van 1540 vermeld. 
De boedel is dus eenduidig aan een bedrijf toe te wijzen. 

In 1540 heeft de weduwe ten oosten van de Dokkumer Ee in totaal zeven
koegang fenland, anderhalf pondematen akkerland en 10,5 pondematen
hooiland in gebruik. In de Aanbreng is verder te lezen dat dit hooiland eerder
(in 1537 en daarvoor; voor haar man gestorven was?) 20 pondematen groot
was.42 Ook in Jelsum, ten westen van de Ee, is sprake van een Tryn Wynnerts
weduwe, die van de pastoor in Tietjerk veertien pondematen land huurt.43

Wanneer deze landen net over de Ee lagen en gebruikt werden als hooiland,
dan is het zeer goed mogelijk dat het om dezelfde boerin gaat. Tellen we deze
pondematen erbij, dan was het bedrijf in 1540 ongeveer dertien hectare
groot. Indien de 10,5 pondematen uit 1540 in 1537 nog twintig pondematen
waren (of ongeveer zestien hectare), lijkt dat ruim voor het aantal koeien. 
Het gemiddelde bedrijf in het noordelijke en het centrale gedeelte van het
kleigebied was in 1511 vijftien tot achttien hectare groot.44 Het bedrijf was in
1540 dus iets kleiner dan dit gemiddelde.

Ook zijn we – in zeer beperkte mate – ingelicht over de productie van het
bedrijf. Er is sprake van ‘een marschap zuivel’, die gebruikt werd om de pacht
te betalen. Een maarschap was een maatstaf voor een ton (een vat met een
inhoud van 300 tot 320 oude ponden van rond de 495 gram) boter en een
schippond (300 oude ponden) kaas, oftewel ongeveer 150 kilo boter en onge-
veer 150 kilo kaas.45 Daaruit is af te leiden dat het bedrijf zowel boter als kaas
maakte. Het akkerland geeft aan, dat ook enige akkerbouw (zelfvoorziening?)
werd bedreven. De boerderij was acht vak lang. Zonder twijfel betreft het hier
een langhuis. In de literatuur gaat men er in het algemeen van uit dat een ‘vak’
(de ruimte tussen twee balken) ongeveer twee meter was; het huis was dus
zestien meter lang. De achttien runderen moeten, uitgaande van twee vol-
wassen runderen per vak en drie stuks jongvee per vak en runderen aan beide
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zijden van de stal, zeker vier vak in beslag hebben genomen. Voor de zuivel-
bereiding, het gereedschap, werkruimte en dergelijke moet minimaal twee
vak zijn gebruikt, zodat twee vak overbleef als woonruimte. Twee vak was te
klein voor de vijf bedden; het is dus de vraag of er in dit geval een afscheiding
was tussen het woon- en het bedrijfsgedeelte.

Hoewel we niets weten over eventuele arbeid van het echtpaar buiten het
bedrijf, geeft de vermindering van grondgebruik (na het overlijden van de
man?) aan, dat er geen sprake geweest kan zijn van een groot arbeidsover-
schot bij een bedrijf met elf melkkoeien, ongeveer dertien hectare, een beetje
akkerbouw en drie varkens.46 Anders gezegd: de arbeid van het gezin zal volle-
dig zijn gebruikt. De hoeveelheid huisraad – maar hoe volledig is de boedel
daarin? – doet armoedig aan. Het gegeven dat er vijf bedden waren met
‘negen slaeplaeckenen, seven dekenen, vijf oircussens, de beste nijet’ geeft
aan dat er meer mensen op het bedrijf aanwezig moeten zijn geweest. Ook de
vijf kussens wijzen op meer mensen. Was dit een weduwe met een aantal
betrekkelijk jonge kinderen?

Boedel C

Boedel C is de meest beknopte van de vier. De beschrijving wekt de indruk dat
de boedel niet ter plekke is opgenomen, maar elders is opgeschreven op basis
van een gesprek met de erfgenamen. Op het eind van de beschrijving staat
althans ‘huerselven voorshants nijt meer te weten’. Dit bedrijf telt behalve
betrekkelijk veel koeien, drie paarden en enkele schapen. Het bestond uit een
vrij grote boerderij met ‘kleinhuis’. Het opvallendste is net als bij boedel A en
D de afwezigheid van een karn. In de andere boedels komen mouden (aden)
voor, maar hier worden deze niet genoemd. Wel zijn er ketels die wijzen op
het maken van kaas, maar de productie van boter is alleen af te leiden uit de
aanwezige vaten en kuipen. 

Er moet in elk geval sprake zijn geweest van zowel een aanzienlijke zuivel-
productie als een redelijke omvang van de akkerbouw. De aanwezigheid van
ongeveer 1000 kilo rogge duidt overigens niet per se op akkerbouw. In het
Friese kleigebied verbouwde men – althans een eeuw later – weinig rogge. 
Wel werd het toen aangekocht voor de consumptie. De aanwezige halve last is
echter – rekening houdend met de tijd van het jaar – een betrekkelijk grote
hoeveelheid, en het bezit van drie paarden duidt erop, dat een aanzienlijke
hoeveelheid akkerland moet zijn bewerkt. Het is dus niet uitgesloten dat het
toch een commerciële voorraad van het afgelopen jaar betrof, temeer daar
andere producten voor de huishouding, zoals op een boerderij van deze
omvang ongetwijfeld aanwezige hoeveelheden spek en kaas, niet genoemd
worden. Het ‘cleyn huis’ geeft vermoedelijk aan, dat een speciale ruimte voor
de zuivelbereiding of het dorsen was afgezonderd van de rest van het gebouw
(zie ook bij boedel D). Opvallend zijn zowel de posten landhuur van 50 goud-
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gulden als het bedrag van 85 Philippusgulden, dat aan de kinderen van de
overledene was uitbetaald. Het gezin bestond dus uit minimaal vier volwasse-
nen. Niet bekend is of ze allemaal op het bedrijf woonden.

Boedel D

Boedel D is de meest opvallende. Het gaat hier om verreweg het grootste
bedrijf van de vier, met maar liefst 29 runderen, die de winter over gehouden
waren, terwijl in mei een ‘clibbe hooi’ over was met een waarde van twintig
goudgulden: een hoog bedrag!47 Toch was dit geen extreem groot bedrijf.
Postma noemt voor augustus 1550 een bedrijf in Kollumerland met vijftig
runderen van een jaar of ouder en voor 1555 vlak bij het andere bedrijf een
boerderij met 48 van dergelijke runderen. Het huis van onze boedel ligt op
‘Claerkampsterland, te Jelsum’. Dit betekent niet automatisch dat het land
ook bezit van het klooster Klaarkamp was, maar in ieder geval heeft het wel in
de buurt van Jelsum gelegen. Zelfs als we ervan uit gaan dat de gebruiker een
kloostermeier was, dan nog is het bedrijf – helaas – niet eenduidig terug te
vinden in de Aanbreng van 1540. In 1540 was er in Jelsum een Klaarkampster
bedrijf van 111 pondemaat, groot genoeg om het aantal runderen te voeden.
De andere bedrijven op het Klaarkampster land in Jelsum hadden een
omvang die in het algemeen tussen de zestig en zeventig pondemaat groot
was, hetgeen klein is te noemen voor het aantal runderen.48 De naam van de
gebruiker van het grote bedrijf in 1540 (Claes Janckesoon) correspondeert
echter niet met de naam van de erflater (Hans Aedes). Toch ging het waar-
schijnlijk om dit bedrijf, met ‘eenentwintich pondemaeten zaetlant, dat nu
meest fennen is, vierendevyftich pondematen vennen (= weiland, M.K.), 
sesendedartich pondematen meden (= hooiland, M.K.)’. 

Dat de 111 pondematen van het kloosterbedrijf niet uitzonderlijk veel
was, blijkt uit een ander bedrijf in Jelsum, dat 117 pondematen land telde. 
In het nabij gelegen Cornjum lag een bedrijf met 107 pondematen.49 In de
Beneficiaalboeken vinden we voor dezelfde tijd (1543) een melding van de
prebende van Wirdum, gebruikt door Kempo Unye, ‘van welcke men de
somma van pondemaeten nyet can vereyschen, halff hoegh, halff leghlandt,
ende moegen voeden XXII beesten, ende moegen opbrengen drie maerschip
suyvel siaers’.50 En ‘dat groote guedt’ te Roordahuizum, dat aanzienlijk groter
dan 43 pondematen moet zijn geweest, kon ongeveer 25 koeien voeden.51

Deze aantallen runderen zijn enigszins vergelijkbaar met die van ons bedrijf.
Ook in boedels van Hennaarderadeel na 1550 zijn veestapels van meer dan
twintig volwassen koeien weliswaar groot, maar niet uitzonderlijk.

In de boedel komt een kaasketel van 140 liter voor. Wanneer er in het
hoogseizoen in totaal 20 melkgevende koeien waren die samen de ketel vul-
den, dan komt dat neer op een maximale melkgift van zeven liter per koe.
Rekening houdend met een lactatieperiode van 300 dagen en een melkgift
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van gemiddeld vijf liter per dag, dan bedraagt de productie per koe 1.500 liter
melk per jaar. Als bij dit cijfer nog de melk wordt opgeteld die nodig was voor
de kalveren, de biest en de eigen consumptie, dan heeft de maximale produc-
tie ruim onder de 2.000 kilogram per jaar gelegen. Een productie van deze
omvang is goed in overeenstemming te brengen met de 22 koeien (waarvan
vijftien melkgevend?) en de drie maarschap zuivel van de prebende van Wir-
dum.52 Voor deze periode lijkt derhalve een melkproductie van 1.600 tot 1.700
kilogram per koe een redelijk betrouwbare schatting.

De boerderij van dit bedrijf had met vijftien vak (ongeveer dertig meter)
een aanzienlijke omvang. Het ‘clein huis’ kan een losse schuur zijn geweest of,
zoals in Hennaarderadeel na 1550 vaak voorkwam, een haakse uitbouw op
het bedrijf. In veel gevallen werd dit in deze grietenij de ‘melkkamer’ge-
noemd. Opvallend is het grote aantal varkens. Meestal werden er op een
bedrijf niet meer dan twee tot vier varkens gehouden voor de zelfvoorziening
met vlees; op dit bedrijf waren het er in mei nog dertien. Ook de twee grote
bedrijven in Kollumerland bij Postma hadden een groot aantal varkens. 
De aanwezigheid van een grote ‘keesketel’ van ‘een tonne, min een half fern-
del’ (met een ruime marge: rond de 140 liter!) en de afwezigheid van een karn,
duidt erop dat dit wellicht een zuivere kaasboerderij is geweest, waarbij de
wei werd gebruikt om de varkens te mesten. Maar ook dan blijft de afwezig-
heid van een karn opvallend. Er worden echter geen kaasvaten genoemd, ter-
wijl er wel 15 mouden aanwezig zijn, waarin de melk werd bewaard, voordat
deze werd afgeroomd voor de boterbereiding. De forse hoeveelheid graan die
zo laat in het seizoen nog aanwezig was (38 goudgulden) duidt op akkerbouw,
hoewel er in de boedel geen ploeg of eg wordt genoemd. In dit geval is de aan-
wezigheid van drie volwassen en twee eenjarige paarden echter genoeg reden
om aan te nemen, dat op dit bedrijf niet enkel een fors aantal runderen en
varkens en een paar schapen aanwezig waren, maar dat daarnaast ook een
aanzienlijke hoeveelheid akkerland moet zijn bewerkt.

De zes bedden geven aan dat dit bedrijf buiten de hooi- en graanoogst
door wellicht zes personen is gedreven. Wellicht een echtpaar, een eerste en
een tweede knecht en een eerste en een tweede meid (of meewerkende kin-
deren). Opvallend voor een dergelijk groot bedrijf is, zeker gezien de relatief
gunstige jaren die er moeten zijn geweest, de betrekkelijk geringe hoeveel-
heid huisraad. Er waren zes koperen potten en zes tinnen borden, maar
slechts ‘vijf of zes stoelen met zoe vele peulkussens’. Daarnaast worden nog
een kast en een spinnewiel (een vroege melding!) genoemd, maar geen gor-
dijnen, boeken, uitgebreid keukengerei en dergelijke.

Het totaalbeeld

Het totaal van deze vier boedels leert ons zowel iets over wat er wel als wat er
niet in deze bedrijven aanwezig was. Om met het laatste te beginnen: we
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komen geen stenen huizen tegen, geen tiemtouwen (in de boedels van Hen-
naarderadeel van na 1550 vrijwel algemeen aanwezig), geen watermolens,
geen hooibergen met beweegbare kappen of blokschuren, slechts een enkele
karn en geen als dusdanig benoemde kaasvaten. De beschrijving van het
huisraad laat een uitermate sobere inrichting van de huizen zien: geen estrik-
ken vloeren, geen spiegels, schilderijen of boeken en slechts in één boedel
worden gordijnen en beddengoed genoemd. Het beddengoed was daar in
grote hoeveelheid aanwezig, terwijl in een andere boedel acht koperen potten
worden vermeld. Wel zijn in alle boedels een paar (Deventer) stoelen, een kast
(kist genoemd) en een tresoor (dressoir) aanwezig. Ook waren in alle vier
enige koperen ketels en potten, ‘een mesken (= messing, M.K.) kandelaar’ en
tinnen platelen te vinden. Daarnaast worden er af en toe ‘lepelen en coppen’
genoemd en uiteraard houten meubelen. Maar ook als we rekening houden
met een forse onderregistratie van het huisraad of het boerenreeuw, dan slui-
ten de boedels aan bij het beeld dat De Vries voor de decennia direct na 1550
schetste: het ging om sobere, ‘kale’ huishoudingen. Het bedrijfsgedeelte
maakt een iets royalere indruk, maar ook daar is geen sprake van luxe of over-
dadigheid. Het enige ‘reeuw’ waarvan de hoeveelheid en de hoedanigheid
opvalt zijn (kaas)ketels. Opmerkelijk is dat van deze ketels in de verder tame-
lijk schetsmatige beschrijvingen wel telkens de inhoud werd gegeven. 
In totaal tellen we in de vier boedels elf ketels: de grootste was 140 liter, de
kleinere hadden een inhoud van ongeveer 40 liter. Men gebruikte de kleine
ketels wellicht wanneer de melkgift laat in het seizoen was teruggelopen.53

Postma vermeldt dat in de 35 inventarissen die hij verzamelde voor
Leeuwarderadeel tussen 1535 en 1570, in slechts drie een ‘lyts huis’ voor-
kwam, in één een hooiberg en in geen enkele een schuur. Pas na 1570 kan hij
de eerste schuur noteren en pas een eeuw later bezaten de meeste bedrijven
in Leeuwarderadeel een schuur , hetgeen voor Friesland laat is te noemen.54

De gegevens van mijn studie bevestigen het beeld van Postma, dat de huizen
eenvoudig waren. Weliswaar waren er twee boerderijen met een ‘lyts huis’,
maar schuren worden niet genoemd.

Ondanks de soberheid lijken de bedrijven echter niet op de niet-gespecia-
liseerde, extensieve, ‘improvisorische’ bedrijven die De Vries maatgevend
noemt voor de Nederlandse landbouw anno 1500. De bedrijven van boedels
C en D bezaten aanzienlijke aantallen koeien en paarden, en de boeren
bedreven commerciële akkerbouw naast de productie van zowel boter als
kaas. Dit moet meer dan alle beschikbare tijd van het gezin hebben gevergd
(tenzij er een groot aantal kinderen was). De eerste twee bedrijven waren ver-
moedelijk iets kleiner dan het bedrijf van vijftien tot twintig hectare dat 
De Vries als maatgevend aanhoudt. Maar ook het verzorgen en melken van elf
koeien en het maken van kaas en boter van deze melk moet al een redelijke
dagtaak voor meer dan één persoon zijn geweest. Daar kwamen de akker-
bouw en de verzorging van het andere vee nog eens bij. We vonden ook bij de
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kleinere bedrijven zowel wagens, boten, ploegen, eggen, koperen kaasketels
en kaasvaten, vorken, kruiwagens en dergelijke, noodzakelijk voor het boe-
renbedrijf. Een aantal van elf runderen bleek geen beletsel om zowel boter als
kaas te produceren. Als boedel B een kleine vijftien hectare groot is geweest,
dan moet de hooioogst in combinatie met de verzorging van de runderen en
de zuivelproductie alleen al een groot deel van de beschikbare tijd van het
gezin hebben gevergd. Een van de voordelen van specialisatie is, dat gebruik
gemaakt kan worden van schaalvoordelen. Boedel D was wel een bedrijf van
dusdanige omvang dat het ongetwijfeld heeft geprofiteerd van allerlei schaal-
voordelen, kenmerkend voor de zuivelproductie. 

Voor zover deze bedrijven representatief zijn voor boerenbedrijven in
Friesland rond 1540 geven ze aan, dat men de landbouw ook in die jaren
betrekkelijk intensief en gespecialiseerd bedreef. Dit sluit uiteraard verdere
intensivering en specialisering niet uit, maar een vergelijking met boedelin-
ventarissen uit latere periodes wekt toch de indruk dat dit niet de voornaam-
ste redenen van de productiestijging in de zestiende en het begin van de
zeventiende eeuw kan zijn geweest. De vraag blijft uiteraard welke factoren
deze groei wel mogelijk hebben gemaakt. Voor het weidegebied betekende
toename van de landbouwproductie noodzakelijkerwijs toename van de pro-
ductie van het grasland – wat wijst op een intensiever graslandbeheer, bij-
voorbeeld door het gebruik van watermolens en betere bemesting. Wellicht
dat dit soort veranderingen in de techniek van het landbouwbedrijf van meer
invloed zijn geweest op de stijging van de productie dan specialisering en
intensivering.

u 

Noten

1 Deze bron is grotendeels gepubliceerd. Voor literatuur en een beschrijving zie: Hee-

ringa en Mol, ‘Oanbringregisters’. Voor literatuur en ongedrukte bronnen: Mol en

Noomen, ‘De prekadastrale atlas’, voetnoten 25, 26, 27 en 35.  2 Van Leeuwen, Benefici-

aalboeken. 3 Deze visie is al te vinden in: De Vries, The Dutch rural economy uit 1974 en

wordt met verve naar voren gebracht in het artikel van De Vries over de landbouw in de

zestiende en het eerste gedeelte van de zeventiende eeuw in de Algemene Geschiedenis

der Nederlanden uit 1980 ( De Vries, ‘Landbouw’). Ook is deze te vinden in: De Vries en

Van der Woude, Nederland 1500 - 1815. Recenter valt de visie terug te vinden in het op

Friesland gerichte artikel ‘De economische ontwikkeling’.  4 De Vries en Van der

Woude, Nederland 1500 - 1815, 253-254. 5 Zie vooral: De Vries, ‘Peasant demand pat-

terns’. In dit artikel wordt de visie van De Vries ook het meest direct gekoppeld met het

achterliggende model (Hymer en Resnick, ‘A model’). In zeer algemene termen

beschreven probeert dit model het gedrag van betrekkelijk kleine boerenbedrijven die
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in een situatie van overgang van een traditionele maatschappij naar een marktecono-

mie verkeren vanuit de, tamelijk rigide geformuleerde, economische variant van het

neo-liberale gedachtegoed te verklaren en voorspellen. In ‘The transition to capitalism’

benadrukt De Vries met klem de verbetering van de kwaliteit van de productiemidde-

len – zonder daar overigens specifieke voorbeelden van te geven.  6 De Vries en Van der

Woude, Nederland 1500-1815, 238.  7 Van Bavel geeft enkele zeer welkome gegevens

over investeringen in een vogelkooi in het gebied van de grote rivieren in de zestiende

eeuw. In deze eeuw werden veel vogelkooien aangelegd, een ‘zeer kostbare operatie’,

waarvoor op enkele hectaren land vruchtbomen moesten worden geplant, vangpijpen

aangelegd met wilgenpoten en afgedekt met riet, tamme vogels moesten worden

gekocht en waarvoor tevens een schuit beschikbaar moest zijn, evenals uiteraard een

kooikerhondje (Van Bavel, Transitie en continuïteit, 544 en 603). Details over een speci-

fieke, ‘wel gereguleerde vogelkoij met bomen, plantagie, schutten, horden en veerspil’

na 1750 bij: Mast, Eendenkooi; citaat: 9). Al rond 1500 werd door het Oldeklooster bij

Hartwerd ene Balthus betaald voor het verzorgen van de eendenkooi (Anema, Olde-

klooster, 54). Gegevens over een aantal kooien in Oostdongeradeel: Tolsma, Pleatsen,

96-101 en 162-169.  8 Een koe drinkt tientallen liters water per dag. Een stal met vijftien

stuks rundvee vraagt per dag dus om vele honderden liters water, die in de zestiende

eeuw allemaal per emmer de stal in zullen zijn gebracht.  9 Gegevens hierover in: 

Mol, De Friese huizen en dez., ‘Het succes’.  10 Post, Transcriptie Hennaarderadeel. 

11 Slicher van Bath, ‘Een Fries landbouwbedrijf’.  12 Post, Transcriptie Hennaardera-

deel.  13 De Vries gaat uit van gezinsbedrijven. Naast gezinsbedrijven waren er in de

zestiende eeuw (zij het in afnemende mate) echter ook nog de uithoven van de kloos-

ters. En juist deze geven ons de eerste gegevens over de praktijk van het landbouwbe-

drijf in deze tijd. Het klooster te Nes gaf bijvoorbeeld al in 1505 een niet onaanzienlijke

post van 26 hoernis guldens (312 stuivers) uit voor ‘megen en hoijgen’. Daarnaast wer-

den nog 316 stuivers uitgegeven aan ‘dijken’ en 78 aan ‘korn to snijen unde herken’.

Om een idee te geven van de betekenis van deze bedragen: in hetzelfde jaar werd voor

294 stuivers een paard gekocht. Deze gegevens wijzen sterk in de richting van een al

rondom 1500 bestaande arbeidsmarkt voor seizoensarbeid (Mol, De Friese huizen,

306). Ook was er in 1505 sprake van meiden en knechten. Mol berekent dat het land-

bouwbedrijf van het convent, dat wellicht maximaal 50 tot 60 runderen groot was,

naast de seizoensarbeid de beschikking had over drie volwassen knechts, een jongen,

een vrouw en een melkmeid. Daarnaast hielpen de pachters van de kloosterlanderijen

af en toe een handje, in ruil voor een korting op de pacht (Mol, De Friese huizen, 178).

Ook deze gegevens wijzen op een al rond 1500 enigermate ontwikkelde arbeidsmarkt

voor landarbeiders.  14 Post, Transcriptie Leeuwarderadeel.  15 De vroegste verzame-

ling van inventarissen en boelgoederen is te vinden in: Tresoar Inventaris nedergerech-

ten Hennaarderadeel (toegang 13-19) nr. 20. Deze inventarissen zijn getranscribeerd

door Post (Transcriptie Hennaarderadeel). Voor een aantal andere inventarissen uit de

periode direct rond 1550: Hallema, ‘Inventarissen’ en dez., ‘Nogmaals’.  16 Uitgebreid

in: Spahr van der Hoek en Postma, Geschiedenis. Ook Spahr van der Hoek gebruikt deze

bron in dit werk, onder andere om de kleur van het rundvee in kaart te brengen. 
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Zie ook: Postma, De Fryske boerkerij dat zonder deze bron vermoedelijk niet geschre-

ven zou zijn. Een methodologische noot: tegenwoordig wordt het gewenst geacht om

bij artikelen met een gerichte vraagstelling te werken. Dat heeft voordelen. Maar er zijn

meer wetenschappelijke methodes. In het werk van Obe Postma, zonder twijfel de

meest innovatieve van de Friese landbouwhistorici van de twintigste eeuw, zijn derge-

lijke vraagstellingen niet altijd te vinden, terwijl hij wel aangeeft dat hij vanuit ‘de ont-

roering’ werkt. Postma maakte in wezen vaak op basis van een rigoureuze en systema-

tische studie van de bronnen een soort ‘wetenschappelijke tekening’ van de Friese

landbouw in de zestiende en de zeventiende eeuw. In bijvoorbeeld anatomieboeken

wordt vaak niet met foto’s van organen en zenuwen en dergelijke gewerkt, maar met

tekeningen, omdat die het ‘typische’ van een orgaan beter treffen dan bijvoorbeeld

foto’s van de altijd afwijkende individuele gevallen. Het maken van dergelijke tekenin-

gen is letterlijk een vak apart, waarbij vanuit systematische kennis van individuele

gevallen een algemeen beeld wordt gegeven, een beeld dat noodzakelijkerwijs altijd

elementen van een impressie bevat. Dat Postma als belangrijk Fries dichter de literaire

kwaliteiten had om deze methode te gebruiken, is bekend.  17 De Vries, ‘Peasant

demand patterns’. Merkwaardig genoeg noemt en bespreekt De Vries het werk van

Postma niet in dit artikel, hoewel uit andere publicaties blijkt dat hij er wel mee op de

hoogte was. Boedelinventarissen zijn de afgelopen decennia voor de landbouwge-

schiedenis een veelgebruikte en vruchtbare bron gebleken. Maar omdat ook specialis-

ten op het gebied van de Nederlandse boedelinventarissen de naam van Obe Postma

niet blijken te kennen, kan het geen kwaad de stellen dat hij in de jaren dertig van de

twintigste eeuw de eerste landbouwhistoricus was, die publiceerde op basis van syste-

matische analyse van grote aantallen boedelinventarissen. Voorzover mij bekend moet

hij ook internationaal gezien een van de pioniers op diot gebied zijn geweest. Onder-

meer het werk van De Vries, Voskuil en Van der Molen leunt sterk op zijn vindingen en

inzichten.  18 Post, De waarde. Zie ook zijn herziening van enkele resultaten op basis

van een grotere steekproef in: Post, Transciptie Hennaarderadeel. Wellicht moeten

deze gegevens gecorrigeerd worden voor seizoenseffecten in de prijzen. Uit de prijs-

reeksen kan desondanks geconcludeerd worden dat het onaannemelijk is, dat er tussen

1550 en 1710 besmettelijke rundveeziektes zijn opgetreden, die qua gevolgen ook maar

enigermate vergelijkbaar waren met de uitbraken van de veepest in de achttiende

eeuw. Prijspieken zoals die tijdens de veepest in de achttiende eeuw optraden, zijn in

de zestiende en zeventiende eeuw afwezig.  19 Weesboeken Hennaarderadeel, trans-

criptie Jan Post, inventaris van 13 april 1554 van Rein Jacobs. Het betreft hier een tame-

lijk klein veeteeltbedrijf met 9 runderen, twee kalveren, een paard, 6 schapen, een zeug

met negen biggen en kippen en eenden. Er was zowel gerei voor de kaas- als de boter-

productie aanwezig. Evenals het bedrijf van de boedel waar Postma zich op baseert was

het gevestigd te Lutkewierum. Daarnaast is nog een schuldbekentenis uit 1551 bekend

in verband met geld dat geleend was voor het aanschaffen van een watermolen.  

20 Deze gegevens zijn mij niet alleen ‘welwillend ter beschikking gesteld’ door Jan Post,

maar zelfs speciaal voor dit artikel getranscribeerd.  21 Postma, ‘Boerenhuis’, 14 en 16.

Postma geeft geen duidelijke bronvermelding van deze boedels. De boedel op pagina
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14 kan op basis van jaartal, ligging van het bedrijf en het door Postma genoemde aantal

koeien en paarden worden geïdentificeerd als boedel D uit dit artikel, de boedel uit

1537 (‘Boerenhuis,’16) is nog niet getraceerd.  22 Nijboer, ‘De verpachting van de

boterwaag’.  23 De waag werd verpacht, waarna de pachter de waaggelden incasseerde.

Er bestond dus geen één-op-één relatie tussen de pachtopbrengsten en de aan de waag

aangevoerde hoeveelheden boter.  24 Tielhof noemt de decennia tussen 1530 en 1550

als de periode, waarin Amsterdam een centrale plaats in de sterk groeiende handel 

in Baltisch graan wist te verwerven (Tielhof, De Hollandse graanhandel).  25 Postma,

‘Hasker convent’, 24-25.  26 Nijboer, Leeuwarden.  27 Schroor, ‘Sluizenbouwer’.  28 In:

Mol, Aenbrengh, waaruit de ontwikkelingen tussen 1511 en 1540 in Leeuwarderadeel

kunnen worden opgemaakt, is regelmatig sprake van de geleidelijke ontginning van

overigens betrekkelijk kleine percelen ‘onland’.  29 Schroor, Faber en Nijboer, ‘Fontes’.

Zie hierover uitgebreider: Knibbe, Lokkich Fryslân.  30 Ook dit kan worden opgemaakt

uit de door Mol uitgegeven Aenbrengh.  31 Schuur, ‘Äckerbürgerstadt’.  32 Dit kan wor-

den opgemaakt uit de HISGIS-bestanden van de Fryske Akademy van de floreenregis-

tratie in 1700. Per toeval heeft een schrijflustige klerk in Harlingen voor Almenum (het

gebied rondom de stad Harlingen) van alle niet-boeren het beroep genoteerd. Voor alle

andere gebieden is dat – helaas – niet gebeurd.  33 Mol, Aenbrengh, 117-118.  34 Het

hier gebruikte kaartmateriaal is te vinden in: De Rijk, Hoogtepunten. 35 Dirck Jansz,

boer op Het Bildt, geeft in zijn dagboek aan hoe hij nog voordat de bedijking van het

Nieuwe Bildt in 1600 geheel voltooid was, het nieuwe land liet (!) omploegen. Directer

kan de relatie tussen bedijking en intensivering niet worden weergegeven.  36 Een stok

met een spinsteentje, de voorloper van het spinnewiel. Men hield de spinrok dicht bij

het hemd, waarbij men moest uitkijken dat men de kluts, de bol met wol, vlas of hen-

nep waar de draad uit werd getrokken, niet kwijtraakte. Ook het haspelen van de draad

na het spinnen was een nauwkeurig karwei.  37 Weesboeken Hennaarderadeel, inv. no.

20, boedel Aleff Ytes, 17 april 1550: Boedel C uit dit artikel.  38 Gegevens over kleding en

sieraden zijn in alle vroege Friese boedels afwezig.  39 Postma, ‘Boerenhuis’, 16.  40

Oorkonden no. 89 en 107. Een koegras of koegang was de hoeveelheid land die nodig

was om één koe te weiden. Weiland werd regelmatig in koegras gemeten, een produc-

tie-maatstaf, en hooiland in pondematen, een oppervlaktemaat.  41 Voor zowel de lig-

ging van ‘Blitsaert’, een terp die min of meer was ingeklemd tussen de Dokkumer Ee en

de Bonkevaart, als voor de daarbijbehorende Hemrik zie: Schroor, ‘De laat-middel-

eeuwse namen’.  42 Ook in de Beneficiaalboeken komen we de weduwe en de 2,5 pon-

dematen weer tegen, dit keer als naastliggers van een kerkelijk goed. Dit kerkelijk goed

maakte deel uit van het ‘deelskip’, een stuk grond ter grootte van minimaal 40 hectare

dat om de drie jaar werd herverdeeld onder de eigenaren. Uit de kaart van Schroor valt

op te maken dat de hemrikken dichter bij de terpen lagen dan de meenscharren. Ik ga

er daarom van uit dat de meenscharren langer onverdeeld zijn gebleven dan de Hem-

rikken en dat het ‘deelskip’ in feite de Blitsaerder Hemrik was, waarbij de verkaveling

doet vermoeden dat dit het stuk grond rondom Blitsaerd was. Zie: Spahr van der Hoek

en Postma, Geschiedenis, 60-69 voor zowel oudere vormen van regelmatige herverde-

ling op het Friese platteland als voor de herverdeling van de gronden op de Waddenei-
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landen die nog in de twintigste eeuw voorkwam.  43 Mol, Aenbrengh, 145.  44 Spahr van

der Hoek en Postma, Geschiedenis, 104-106.  45 Uit de jaarrekeningen van het Boele-

magasthuis kan worden opgemaakt dat in de zeventiende eeuw de tonnen meestal wat

groter waren dan de 320 oude ponden die ze moesten kunnen bevatten: er was vrijwel

altijd sprake van overgewicht.  46 Voor een veel latere periode kan uit de gegevens van

Hellema worden opgemaakt dat, rond 1820, 12 melkkoeien ongeveer de grens was voor

een ‘voltijds’ bedrijf; bedrijfshoofden van kleinere bedrijven hadden vaak nog een

nevenberoep. In 1820 gaf een koe natuurlijk meer melk dan in de zestiende eeuw. Aan

de andere kant was de echtgenoot als arbeidskracht op dit bedrijf weggevallen. Onaf-

hankelijk van de hoeveelheden bracht het zowel maken van boter als kaas, wat op dit

bedrijf gebeurde, veel werk met zich mee (er zijn bij deze aantallen koeien duidelijke

schaalvoordelen). Dit bedrijf moet in combinatie met de zorg voor het gezin meer dan

genoeg werk voor een persoon hebben opgeleverd.  47 In deze tijd vond de hooioogst

(ver) na mei plaats.  48 De Klaarkampster bedrijven, in: Mol, Aenbrengh, 141-143.  49

Ibidem, 138 en 151. De bedrijven van respectievelijk Jacop Janszoon en Marten Claes-

zoon. Een ander groot bedrijf lag in Finkum en werd gedreven door Vrouck Peters poel-

ster weduwe; dit bedrijf was 130 pondematen groot en evenals het bedrijf van Marten

Claeszoon een kloosterbedrijf. Grote bedrijven in het Zuidertrimdeel (Wirdum) en

alweer kloosterplaatsen waren het bedrijf van Folcquert Aijte (met 160 pondemaat het

grootste bedrijf in Leeuwarderadeel in 1540, hoewel het in 1511 nog groter was) en het

bedrijf van Peter Harmensoon en Vincentius Uftzoon (101 pondematen). Ik neem zon-

der verder bewijs aan dat deze twee mannen samen een stuk land pachtten en geza-

menlijk voor de pacht verantwoordelijk waren maar het land in twee stukken verdeeld

gebruikten. Mol, Aenbrengh, 208-209, 86 en 111.  50 Beneficiaalboeken II, 78. In de Aan-

breng van 1540 is voor Kempo Wnie, prebendarius in Wirdum, sprake van ‘tweendet-

wintich koeganck omtrent veertich pondemaeten meden’ (Mol, Aenbrengh, 83). Omdat

in de Beneficiaalboeken ook de zuivelproductie wordt opgegeven, ga ik er van uit dat de

koegangen inderdaad een koe konden voeden. In het algemeen kan worden aangeno-

men dat een koegang ruwweg gelijk staat aan 1,5 pondemaat. In dit geval was het dus

aanzienlijk meer. 51 Beneficiaalboeken II, 114-115.  52 Drie maarschap zuivel en vijf-

tien melkgevende koeien komen overeen met 30 kilogram boter en 30 kilogram kaas

per koe. Zelfs als dit volvette kaas betrof, dan is hier ongeveer 1500 kilogram melk voor

nodig. Daar moet nog iets worden bijgeteld voor melk voor de kalveren, etcetera. In

deze berekening wordt uitgegaan van volvette kaas en een grote hoeveelheid melk per

kilogram boter! Wellicht is het zuiverder, en ook minder anachronistisch, om met een

maarschap zuivel per vijf melkgevende koeien te rekenen.  53 Observatie van Jan Post.

54 Postma, ‘Boerenhuis’, 10 en 22.

m
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Claes Fransen Baardt (1628-1693)
Rembrandt in Fries zilver 

P E T E R  S C H O E N

Over het leven van Claes Fransen Baardt (Voet nr. 42) waren tot voor kort niet
veel feiten bekend.1 Dat is opmerkelijk, omdat deze Bolswarder zilversmid al
bijna anderhalve eeuw beroemd is door een oeuvre, dat van bijzonder vak-
manschap getuigt. Publicaties over Baardt beperken zich vooral tot de
beschrijving en interpretatie van zijn werk, hoewel diverse auteurs het gemis
aan informatie over zijn persoon betreuren. Tijdens mijn onderzoek naar
goud- en zilversmeden in Friesland kwamen uit het oud-rechterlijk archief
van Bolsward veel nieuwe feiten over Claes Baardt en zijn familie aan het
licht. Gecombineerd met gegevens uit andere Friese nedergerechten, het Hof
van Friesland, familiearchieven en museale databases, maken die het moge-
lijk verschillende aspecten van het leven van deze belangrijke zilversmid
beter in beeld te brengen. Het ruimere historische kader waarin Baardt wordt
geplaatst, brengt nieuwe dimensies in zijn werk aan het licht.

Dit artikel bevat een kritische analyse van de toeschrijving van meesterte-
kens aan zilversmeden in Bolsward en de daaruit voortvloeiende consequen-
ties voor de omvang van het oeuvre van Claes Baardt. Ook zijn handelscon-
tacten met Amsterdam, zijn interesse voor het werk van beeldende
kunstenaars als Rembrandt van Rijn en Antonio Tempesta en de invloed die
daarvan in zijn werk is terug te vinden, zullen in deze beschouwing onder de
loep worden genomen. Aandacht is er verder voor Baardts positie binnen de
rooms-katholieke gemeenschap in Bolsward en de rol die hij speelde tijdens
de verdediging van Friesland in het ‘Rampjaar’ 1672. Verder zal inzicht wor-
den gegeven in de waardering voor zijn werk door tijdgenoten en de relatie
die tussen Baardt en de Friese elite als opdrachtgever bestond. Afsluitend
werpt een rechtszaak over een mishandeling van Baardt licht op de dramati-
sche laatste jaren van zijn leven.

Archiefvondsten plaatsen voor waarheid aanvaarde inzichten vaak in een
ander licht. Deze publicatie is een vrucht van lopend onderzoek en daarmee is
het enigszins speculatieve karakter van een aantal gedachten verklaard. Naar
ik hoop zal dit artikel bijdragen aan een hernieuwde discussie over de kwaliteit
van de wetenschappelijke onderbouwing van het toeschrijven van meester-
tekens aan zilversmeden in het algemeen en in Friesland in het bijzonder.

Personalia

In 1930 publiceerde de toenmalige rijksarchivaris in Friesland A.L. Heerma
van Voss in samenwerking met de genealoog D.D. Osinga de basisgegevens
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over de familie Baardt. Verschillende archiefvondsten bieden nu meer zeker-
heid over het geboortejaar van Claes Baardt. In een verklaring uit 1656 wordt
hij 28 jaar oud genoemd.2 Een processtuk uit 1684 stelt zijn leeftijd op 56 jaar.3

Hij is dan in 1628 geboren als eerste kind uit het huwelijk van Frans Rienks
Baardt (Voet nr. 38) en Lyuwkien Clases Allingha. Zij waren op 17 januari 1628
in de echt verbonden. Opvallend is de bevestiging van dit huwelijk in het
register van de Nederduits Gereformeerde kerk van Bolsward. De kinderen uit
dit huwelijk waren namelijk rooms-katholiek. 

Over het moment van het overlijden van Claes Baardt weten we nu ook
meer. In de herziene uitgave van Merken van Friese goud- en zilversmeden
(beter bekend als Voet) wordt 1697 aangegeven als jaar van laatste vermel-
ding. Het rekeningboek van de Martinikerk in Bolsward laat er echter geen
twijfel over bestaan: ergens tussen juli 1692 en november 1693 hebben de
doodsklokken voor Claes Baardt geluid.4

Claes Fransen Baardt en Siucke Harckes verschenen op 1 februari 1654 op
het stadhuis van Bolsward om hun huwelijk rechtsgeldig te maken. Siucke,
dochter van het katholieke Bolswarder koopmansechtpaar Harcke Gerrits en
Trincke Rinnerts, was voor Baardt een financieel aantrekkelijke partij. Via 
Rinnert, de broer van Siucke, raakte Claes Baardt gelieerd aan de beroemde
zilversmedenfamilie Van der Lely in Leeuwarden. Toen Rinnert overleed, her-
trouwde zijn weduwe IJnske Nannes Ockma met Frederick Jarichs van der
Lely (Voet nr. 424).5

Claes Baardt werd op 1 december 1640 in het goud- en zilversmedengil-
denboek van Bolsward als leerling ingeschreven.6 Op 3 mei 1654 trad hij in als
meester in het gilde, nadat hij de meesterproef succesvol had afgelegd in het
huis van Lolle Jeltes (Voet nr. 36). Een leertijd van veertien jaar is niet onge-
woon en gezien zijn vakmanschap is het niet ondenkbaar dat Claes Baardt in
deze periode ook buiten Bolsward is opgeleid.

Na het behalen van zijn meesterschap zien we Baardt optreden als koper
van onroerend goed, een teken van groeiende welstand. Met burgemeester
Claes Clasen Balck de oude, vader van de latere keurmeester-generaal van het
goud en zilver in Friesland en één van de rijkste inwoners van Bolsward,
kocht Baardt in 1660 een huis aan de Kerkstraat.7 Vijf jaar later verwierf de 
zilversmid samen met zijn zwager Rinnert Harckes een pand aan de Grote
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Dijlakker.8 In 1668 voegde Baardt nog een huis aan de Kerkstraat aan zijn bezit
toe.9 Baardt hield zich niet alleen met het zilversmidambacht bezig. De Bols-
warder weesboeken tonen aan dat hij net als zijn vader in lakens en stoffen
handelde.10 In de jaren rond 1660 zien we hem zaken waarnemen voor zijn
schoonmoeder.11

Mysterie meesterteken opgelost

Heerma van Voss en Osinga beschrijven het wapen van de familie Baardt als
een blauw veld waarop een zilveren wassenaar vergezeld van boven 2, bene-
den van 1 gouden zespuntige ster; helmteken: 3 struisveren van rechts naar
links; goud, blauw en zilver. De wassenaar en de drie sterren komen als attri-
buten voor in een meesterteken dat voorkomt op zilveren voorwerpen die in
Bolsward zijn gekeurd tussen 1663 en 1690.12

Deze periode komt overeen met de jaren waarin Baardt als zilversmid
actief was. Een aantal voorwerpen draagt naast dit meesterteken bovendien
zijn naam. Soms graveerde de zilversmid ‘C. Baardt’, soms ‘C. Baardt fec.’ in
zijn voorwerpen, al dan niet vergezeld van het meesterteken. Op Fries zilver
komen dergelijke signaturen zelden voor. Misschien was Baardt, meer dan de
doorsnee ambachtsman, overtuigd van zijn artistieke kwaliteiten en had hij,
net als andere kunstenaars, de behoefte zijn naam aan zijn werkstukken te
verbinden. Misschien probeerde Baardt met zijn signatuur zijn objecten voor
een somber lot in de toekomst te behoeden. Zelfs het meest kunstzinnige zil-
ver was destijds in feite niet meer dan een belegging en zilveren siervoorwer-
pen konden op elk moment tot muntgeld worden omgesmolten.

Op het eerste gezicht lijkt het voorkomen van een signatuur op een voor-
werp extra bewijsvoering voor de toeschrijving van een pictografische mees-
terteken aan een zilversmid. In archiefstukken uit de zeventiende eeuw
komen we beschrijvingen van meestertekens niet vaak tegen. Groot was dan
ook mijn verbazing toen ik in processtukken uit 1663 en 1664 een zilveren
lepel tegenkwam met de omschrijving: ‘geteekent alleen is geweest met een
sterre sijnde het teecken van Claes Baerdt’.13 Deze rechtszaak draait om de
diefstal van zilveren lepel die op 14 december 1660 uit het huis van de zilver-
smid werd gestolen tijdens een ‘vrolijcke wijvedag’ of kraamvisite. De verden-
king viel op Bauck Fransen, die al eerder op het plegen van diefstallen was
betrapt. Pogingen de lepel terug te krijgen liepen aanvankelijk op niets uit.
Bauck Fransen overleed in 1661 en Baardt ontdekte zijn lepel op de kijkdag
voorafgaand aan de boedelveiling.14 Het werd een pijnlijke rechtszaak, waarin
de verdediging vooral hamerde op de onfrisse wijze waarop de zilversmid de
reputatie van de overledene door het slijk haalde.15 De aangeklaagde partij
stond niet sterk, toen ooggetuigen verklaarden dat Bauck Fransen de lepel
inderdaad had opgepakt en onder haar kleding had verstopt. Zeer tegen de
zin van advocaat van de overledene bekende haar echtgenoot Pijter Edes
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bovendien dat hij er op had aangedrongen de lepel niet in het boelgoed op te
nemen, omdat hij wist dat de lepel eigendom van Claes Baardt was. Uiteinde-
lijk wist de zilversmid zijn gelijk niet te halen en aan het einde van de zitting
kondigde zijn advocaat aan de zaak in hoger beroep voor het Hof van Fries-
land te brengen.16

Hoe moeten we deze omschrijving van het meesterteken interpreteren? 
In eerste instantie lijkt het woord ‘ster’ niet overeen te komen met het uit
meerdere attributen bestaande familiewapen. Aangezien getuigenverklarin-
gen voor het nedergerecht onder ede werden afgelegd, zal Baardt niet snel
gelogen hebben over de uiterlijke kenmerken van zijn teken. Het is natuurlijk
mogelijk dat hij zijn merk ten onrechte als een ster omschreef om op die
manier een voorwerp te verwerven dat door een andere zilversmid was ver-
vaardigd. Dat is niet erg waarschijnlijk en was bovendien een gevaarlijke
optie, want het meesterteken zou herkend kunnen worden als dat van een
andere zilversmid. Bij de keurmeesters van het gilde kon informatie over deze
merken altijd worden gecontroleerd. Zij bewaarden in de gildenkist de stem-
pels van het stadskeur en de jaarletter en ook de stedelijke insculpatieplaatjes
waarop de meestertekens van de gildenbroeders waren geregistreerd, in com-
binatie met hun naam. Ook de keurmeester-generaal, die in Friesland toe-
zicht hield op het ambacht, droeg dit soort koperen registratieplaatjes bij
zich. Het is overigens niet duidelijk of de doorsnee koper van zilver in de
zeventiende eeuw een meesterteken kon herkennen.17

De omschrijving van het meesterteken als een ster komt uit verklaringen
van Pijter Edes, de echtgenoot van Bauck Fransen, en Hendrick Hendricks,
die als voogd over de zuster van de overledene optrad. Het lijkt niet waar-
schijnlijk dat de opsteller van de getuigenverklaringen met de ‘ster’ het fami-
liewapen Baardt bedoelde.18 De informatie over de gestolen lepel was van
Baardt zelf afkomstig en het ligt niet voor de hand dat hij zijn familiewapen zo
minimalistisch omschreef. Maar het is natuurlijk mogelijk dat met de
omschrijving ‘ster’ het totale familiewapen bedoeld werd, al lijkt dit niet erg
plausibel.19

Als Claes Baardt daadwerkelijk een stervormig merk gebruikte, is dan een
dergelijk meesterteken voorhanden in de periode dat hij werkzaam was? 
In Voet (1974) zijn diverse meestertekens aan zilversmeden gekoppeld zonder
dat hiervoor een solide bewijsvoering is geleverd. Dat geldt onder andere voor
zilversmid Epke Hoittes (Voet nr. 26) van wie is bekend dat hij met een ster-
vormig teken merkte. Hierover zijn we goed geïnformeerd, omdat dit mees-
terteken is afgeslagen op het gildenplaatje van Bolsward mét de vermelding
van zijn naam. Dit plaatje was rond 1600 in gebruik.

Epke Hoittes vertrok in 1601 naar Amsterdam en trouwde daar op 11 sep-
tember 1604 met Tanneke van der Schelde. Zij kwam uit Antwerpen.20 Volgens
de auteurs van Voet keerde hij rond 1648 naar Bolsward terug. Zijn naam
komt in het gildenboek, dat vanaf 1608 is bijgehouden, evenwel niet voor. Dit
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is opmerkelijk, omdat elk nieuw gildelid de belangrijkste afspraken van het
gilde moest ondertekenen. Ook in relevante stukken uit het stedelijk archief
en het oud-rechterlijk archief van Bolsward ben ik Epke Hoittes niet tegenge-
komen. Nu is het mogelijk dat hij als bewoner van één van de omliggende
dorpen gebruik maakte van de gildefaciliteiten in Bolsward. Dat gebeurde wel
vaker. Het gildenboek vermeldt een dergelijke constructie voor Jarich Jarichs
(Voet nr. 778), die later in Joure werkte en sinds kort is ook van Douwe Mentes
(Voet nr. 14) bekend dat hij in Burgwerd woonde, maar in Bolsward keurde.21

In Voet wordt Epke Hoittes gekoppeld aan het stervormige merk (Voet nr. 26)
dat is afgeslagen op werkstukken die tussen 1656 en 1661 in Bolsward zijn
gekeurd.22 Deze koppeling is onjuist.

Hiervoor zijn verschillende argumenten aan te voeren. Nadere bestude-
ring van beide merken toont aan dat het niet om hetzelfde merk gaat. Daar-
voor verschillen ze qua vormgeving teveel van elkaar. Hier kan tegen inge-
bracht worden dat het teken van Epke Hoittes, misschien wegens slijtage
vernieuwd werd en een iets andere vorm kreeg. Het is niet meer dan een
mogelijkheid, ware het niet, dat deze zilversmid in deze periode niet in Bols-
ward of omgeving werkzaam was. Het zou ook wel heel bijzonder zijn, indien
iemand na bijna vijftig jaar terugkeerde en vervolgens nog vijftien jaar actief
zou zijn. Uitgaande van een geboortejaar rond 1575 zou deze ambachtsman
de drijfhamer tot op onwaarschijnlijk hoge leeftijd hebben gehanteerd.
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Voorwerpen als bewijs

Uit het bovenstaande volgt dat het meesterteken Voet nr. 26 niet van Epke
Hoittes is. Is het aan Claes Baardt te koppelen? De vroegst bekende afslag van
dit merk komt voor, in combinatie met de jaarletter E (1656) en het stadskeur
van Bolsward, op een doosje in de collectie van het Fries Museum.23 Het dek-
sel is voorzien van een gedreven voorstelling uit de Metamorphosen van 
Ovidius, een bron die in de zeventiende eeuw door veel zilversmeden is
gebruikt.24 Het stelt Hermes voor die Argus in slaap fluit, Io die in een koe ver-
andert en Hera in haar pauwenwagen. Aangezien het hier om drijfwerk gaat –
een specialiteit van Baardt – zou het met hem in verband kunnen worden
gebracht. Het meesterteken komt ook voor op een brandewijnkom in de 
collectie van het Rijksmuseum, gekeurd met de jaarletter F (1657) en het
stadskeur van Bolsward.25 Deze kom is versierd met gedreven bloemmotieven
en voorzien van een deksel met daarin een gedreven voorstelling van spelen-
de kinderen en een familiewapen. Friese kommen met deksels zijn zeldzaam.
Van Claes Baardt is een dergelijk voorwerp uit 1679 bekend, gemerkt met het
familiewapenmeesterteken. Frederiks vermoedde reeds een verband tussen
het ten onrechte aan Epke Hoittes toegeschreven werk en dat van Claes
Baardt. Hij deed dat op basis van stijlkenmerken, maar hij vond de voorwer-
pen met het stervormige meesterteken echter van mindere kwaliteit dan de
door Baardt gesigneerde stukken.26

Een sterke aanwijzing bevindt zich in de Sint Franciscuskerk in Bolsward.
Deze parochie bezit een hostiedoosje met een afslag van het stervormige
meesterteken. Dit voorwerp is niet in de literatuur beschreven. Het eenvoudi-
ge doosje is door gebruik sterk gesleten en zal in het verleden door de pas-
toors tijdens huisbezoeken zijn gebruikt. Het doosje is niet officieel gekeurd
en dat is in die tijd niet bijzonder.27 Als betrouwbare parochiaan kon Baardt
zich het keurloon besparen. In de collectie van Museum Het Catherijnecon-
vent te Utrecht bevinden zich twee hostiedoosjes die de toeschrijving van het
stervormige merk aan Baardt ook rechtvaardigen. 28 Qua uitvoering lijken ze
sterk op elkaar. Beide deksels zijn voorzien van de inscriptie ‘IHS’ en omringd
door gedreven bloemen en korenschoven. De zijkanten van de doosjes zijn
versierd met in laag reliëf gedreven bloemen, druiventrossen en korenscho-
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ven. Het ene doosje is ongemerkt en voorzien van het jaartal ‘1657’, het ande-
re draagt de jaarletter I (1660), het stadskeur van Bolsward, de datering ‘1660’
en een onbekend familiewapen tussen de letters ‘I’ en ‘T’. Het ligt voor de
hand dat deze typisch rooms-katholieke voorwerpen door een geloofsgenoot
zijn vervaardigd en Baardt was op dat moment de enige zilversmid in Bols-
ward, die hiervoor in aanmerking kwam. Deze drie hostiedoosjes rechtvaardi-
gen de toeschrijving van het stervormige merk Voet nr. 26 aan Claes Baardt.

Ook op een brandewijnkom met een zilveren deksel, die in 1965 op een
tentoonstelling in het Nederlands- goud en zilvermuseum in Utrecht te zien
was, is het stervormig merk afgeslagen.29 Net als op vier kandelaren, gekeurd
met de jaarletter K (1661) en het stadskeur van Bolsward, die zich in bezit van
de Parochie Sint Franciscus Xaverius in Enkhuizen bevinden. Andere voor-
werpen met dit stervormige teken bieden geen directe aanknopingspunten
voor een toeschrijving aan Baardt.30

Alle nu bekende voorwerpen met het stervormige merk zijn tussen 1656 en
1661 gekeurd. Het vroegste voorwerp met het familiewapenmeesterteken
dateert uit 1663. Baardt veranderde dus op enig moment zijn meesterteken
en stapte van de ster over op zijn familiewapen.31 De reden voor de overstap is
niet overgeleverd. Misschien speelde de dood van zijn vader rond die tijd een
rol.32 Het maakte Claes Baardt tot pater familias van deze tak van de familie.33

Het meesterschap dat zijn broer Rienk (Voet nr. 45) in 1663 verwierf, kan ook
reden zijn geweest.34 Ook de nare affaire rond de gestolen lepel kan oorzaak
van de overstap zijn geweest. Het stervormige meesterteken was hierdoor
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danig ‘besmet’ geraakt. Tot het moment waarop ‘nieuwe’ voorwerpen opdui-
ken die deze theorie ontkrachten, ga ik er van uit, dat Claes Baardt met twee
verschillende meestertekens heeft gewerkt.

Amsterdamse invloeden

De auteurs van catalogus van de grote zilvertentoonstelling van 1927 merkten
al op dat het werk van Claes Baardt Amsterdamse invloeden laat zien. Het
betreft motieven die ontleend zijn aan prenten van de Antwerpse kunstenaar
graveur en tekenaar Hubertus Quellinus.35 Hij baseerde zich daarbij op het
beeldhouwwerk dat zijn broer Artus Quellinus ontwierp voor het nieuwe
stadhuis op de Dam, waarvan de bouw in 1648 in opdracht van het stadsbe-
stuur van Amsterdam begon. Een brandewijnkom van Claes Baardt, gemerkt
met de jaarletter G (1679) en het stadskeur van Bolsward, getuigt van een rela-
tie met de belangrijkste stad van de Republiek.36 De brandewijnkom is uniek
binnen het corpus van Fries zilver door zijn rijk gedreven versieringen. 
Het stuk is bovendien voorzien van een zilveren deksel, hetgeen op de Friese
kommen meestal niet voorkomt.

Het deksel is versierd met de Amsterdamse stedenmaagd, de verpersoon-
lijking van de vier continenten en de attributen van handel en wetenschap-
pen. Baardt combineerde de titelpagina van Hubertus Quellinus’ Van de voor-
naamste statuen ende ciraten, vant konstrijk Stadthuijs van Amstelredam uit
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1655 met een ontwerpschets voor een timpaan door Jacob Vennekool.37 Hij
verving het stadswapen van Amsterdam op de arm van de stedenmaagd door
de hoorn des overvloeds uit Europa’s arm, zodat de voorstelling gezien moet
worden als een allegorie op de welvaart van de Republiek. Op het eerste
gezicht is dat geen alledaags thema voor een Friese zilversmid, hoewel ook
van Rintje Jans (Voet nr. 411) uit Leeuwarden werk bekend is met voorstellin-
gen ontleend aan Artus Quellinus. Het Fries Museum bewaart van Claes
Baardt een schotel met bloemmotieven en musicerende engeltjes, gekeurd
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met de jaarletter I (1681) en het stadskeur van Bolsward, die van de Neder-
duits Gereformeerde kerk van Itens is overgenomen.38 De engeltjes op deze
schotel zijn ook ontleend aan het werk van Artus Quellinus. 

Het oeuvre van Claes Baardt onderscheidt zich van dat van zijn Bolswar-
der collega’s en het merendeel van de Friese zilversmeden door artisticiteit en
gekozen thematiek. Waar Baardt een origineel kunstenaar was, zijn de ande-
ren vooral kundige ambachtslieden. Waar kwam deze inspiratie vandaan? 
Al vroeg in zijn carrière gaf Claes Baardt blijk van zijn interesse voor beelden-
de kunst.39 Op zaterdag 10 mei 1656 ging hij in gezelschap van koopman Goris
Heerkes Buma naar de winkel van Symen Ipes. Deze slager bood in zijn voor-
huis een aantal schilderijen te koop aan. Dit feit is overgeleverd in een verkla-
ring van Baardt, genoteerd nadat het kunstuitstapje een onaangename wen-
ding had genomen. Op het moment dat hopman Willem Jacobs de winkel
binnen kwam, was Symen Ipes in woede ontstoken en had hij Jacobs met zijn
uitbeenmes bedreigd. De vrouw en de schoonmoeder van de slager wisten
uiteindelijk erger te voorkomen. Of Baardt met een schilderij vertrok is niet
bekend, maar zijn interesse voor beeldende kunst is vastgelegd.   

Hoewel een beschrijving van de inventaris van Claes Baardt niet is gevon-
den, kunnen we er vanuit gaan dat hij, net als andere zilversmeden, over
modellenboeken beschikte, die speciaal voor het ambacht waren vervaar-
digd.40 Een goed bewijs hiervoor vormt een ovale plaquette in de collectie van
het Rijksmuseum.41 De plaquette is niet officieel gekeurd. Het stelt een waar-
zeggerscène voor en is door Baardt gesigneerd. De voorstelling is afgeleid van
een voorbeeldprent door Hans Janssen (1605-?) uit Amsterdam.42 De invloed
van deze kunstenaar bereikte ook andere Bolswarder meesters, zoals we kun-
nen zien aan het werk van Lolle Jeltes. Deze zilversmid graveerde op de
avondmaalsbeker van de Nederduits Gereformeerde kerk van Wijnaldum,
gekeurd met de jaarletter P (1646) en het stadskeur van Bolsward, naast enke-
le figuren die hij ontleende aan de Franse kunstenaar Jacques Callot (1592-
1635) band- en spitswerkversieringen naar ontwerp van Hans Janssen.43

Hoe kwam Claes Baardt met het werk van kunstenaars en zilversmeden
uit Amsterdam in aanraking? Op deze vraag valt nog geen definitief antwoord
te geven, maar er zijn aanwijzingen. Baardt was vanaf het begin van zijn loop-
baan in 1654 regelmatig verwikkeld in gerechtelijke procedures, soms als
getuige van kroegruzies, maar vanaf 1672 steeds vaker als eiser of aangeklaag-
de partij in civiel-rechtelijke zaken. Een proces uit 1677 springt in het oog.44

Vanuit Amsterdam lieten de weduwe en erfgenamen van juwelier Hans Sei-
pels toen weten dat zij van Baardt nog geld tegoed hadden. Het ging om de
leverantie van vier diamanten ringen voor een bedrag van 427 caroli guldens,
die door de zilversmid op 25 maart 1676 waren afgehaald. Baardt verweerde
zich tegen de aanklacht met de opmerking dat hij sinds 20 december 1661 als
makelaar voor Seipels in Friesland optrad en zoals altijd de ringen in consig-
natie had gekregen.45 De afspraak was dat hij bij verkoop het maakloon als
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commissie zou ontvangen of de voorwerpen zou terugsturen als ze niet bin-
nen veertien dagen verkocht zouden zijn.46

Dit is een interessant gegeven omdat hieruit blijkt dat Claes Baardt al
vroeg in zijn carrière in Amsterdam kwam en het toont ook aan, dat de zilver-
smid niet alle producten die hij verkocht zelf vervaardigde. De relatie met
deze Amsterdamse goudsmid en juwelier is ook om een andere reden van
belang. Hans Seipels trad als getuige op bij het huwelijk van Conrad Bergh-
velt.47 Deze Amsterdamse zilversmid, die met het meesterteken CB merkte,
was specialist in het vervaardigen van grote, gedreven zilveren schalen, ver-
sierd met bloemmotieven.48 Via dit handelscontact is Baardt zeker in aanra-
king gekomen met de modieuze florale stijl die in Holland populair was.
Mogelijk vervaardigde hij dit specialistische werk niet altijd zelf, maar liet hij
het uit Amsterdam komen en voorzag het al dan niet van zijn eigen meester-
teken.49

Het duidelijkste voorbeeld van directe invloed van een Amsterdamse kun-
stenaar op het werk van Claes Baardt treffen we aan op een zilveren schotel in
particulier bezit.50 Het voorwerp draagt geen keurmerken. In zes cartouches,
gescheiden door mascarons en kwabornamenten, zijn voorstellingen van
jachtscènes te zien.51 In één van de cartouches dreef Baardt een leeuwenjacht,
waarbij hij het werk van Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669) als voor-
beeld gebruikte.52 Van Rembrandt zijn in totaal drie etsen met leeuwenjacht-
voorstellingen bekend. Bij het maken van de ets De grote leeuwenjacht liet de
schilder zich inspireren door het werk van de Italiaanse graveur en schilder
Antonio Tempesta. Baardt maakte voor de andere cartouches in de zilveren
schotel gebruik van prenten van Tempesta en het lijkt daarom voor de hand te
liggen dat hij voor zijn leeuwenjachtscène ook naar diens voorbeeld werkte.
Maar de toevoeging van elementen uit de ets De kleine leeuwenjacht: met
twee leeuwen van Rembrandt is, behalve een bewijs van de originaliteit van
Baardt als kunstenaar, ook een aanwijzing dat Baardt zijn leeuwenjacht wel-
licht volledig op de twee prenten van Rembrandt baseerde. De zilversmid
voegde ze samen en arrangeerde de figuren opnieuw. De speer in de linker-
hand van de ruiter te paard die centraal is afgebeeld, lijkt uit De kleine leeu-
wenjacht: met twee leeuwen te zijn overgenomen, maar de totale compositie
gaat terug op De grote leeuwenjacht. De zwierige band aan het hoofddeksel
van de ruiterfiguur zien we ook in de ets van Rembrandt, terwijl Tempesta
hem van een veer voorzag. Baardt nam opvallende details, zoals de opstaande
staart van de mannelijke leeuw en de tepels van de leeuwin, exact over uit 
De kleine leeuwenjacht: met twee leeuwen. 

De ontdekking van de invloed van Rembrandt in het werk van Claes
Baardt is bijzonder. Het maakt zijn toch al bijzondere oeuvre uniek. Tot dus-
ver is de invloed van de schilder niet in het werk van andere Nederlandse 
zilversmeden aangetoond. Rembrandt kende Amsterdamse zilversmeden. 
Zo vereeuwigde hij zijn vriend Johannes Lutma (1587-1669) tweemaal in een

175Claes Fransen Baardt



176 Peter Schoen
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ets. Ook maakte hij een ets van een zilversmid die een caritas aan het vervaar-
digen is. Het is niet duidelijk hoe Baardt aan de De kleine leeuwenjacht: met
twee leeuwen is gekomen. Misschien kocht hij de ets tijdens één van zijn
bezoeken aan Amsterdam. Mogelijk bezocht hij zelfs de veiling van het bezit
van Rembrandt die in 1656 met plakkaten was aangekondigd, nadat de schil-
der in financiële moeilijkheden was geraakt. Maar het werk van de schilder
kan ook vanuit Amsterdam naar Friesland zijn gebracht. Rembrandt was
immers sinds zijn huwelijk met Saskia van Uylenburgh in 1634 bekend met
dit gewest.

Er zijn meer opvallende thema’s in het werk van Claes Baardt. Hij versier-
de zeker vier objecten met krijgskundige voorstellingen. Op een kruithoorn in
particulier bezit is behalve een vanitasvoorstelling ook een veldslag te zien.
Het beslag van een borstel in het bezit van het Rijksmuseum toont een veld-
slag met in oosterse kledij afgebeelde figuren.53 Op de brandewijnkom met
deksel uit 1679 komen naast scènes van veldslagen die van zeeslagen voor.54

Baardt hoefde voor dit soort historische gebeurtenissen niet ver terug te gaan
in de tijd. De grote zeeslagen uit de Derde Engelse Oorlog (1672-1673) lagen
nog vers in het geheugen.55 Wapentuig komt ook voor op de avondmaals-
schaal van de Nederduits Gereformeerde kerk van Makkum, gedateerd
‘1691’.56 Mogelijk was dit thema omstreeks die tijd in de mode, maar de aan-
dacht voor militaire zaken kan ook verband houden met activiteiten die Claes
Baardt vanaf 1672 naast zijn werk als zilversmid ontplooide.

Een katholieke zilversmid in een gereformeerde wereld

Bolsward telde in 1672 ruim drieduizend inwoners. Daarvan stond een derde
deel als lidmaat van de Nederduits Gereformeerde kerk ingeschreven.57 Door
zijn geloof kwam Baardt niet in aanmerking voor een positie in het stadsbe-
stuur van Bolsward. Zijn protestante collega’s uit het gilde waren daarin goed
vertegenwoordigd. Onderling verdeelden zij de lucratieve verpachtingen van
lokale belastingen en ontvingen emolumenten uit de ambten die zij bekleed-
den. Macht, prestige en extra inkomsten waren voor Baardt op deze manier
onbereikbaar. Toch leidde hij geen teruggetrokken leven. Integendeel, verge-
leken met zijn Bolswarder collega’s komt zijn naam opvallend vaak voor in
gerechtelijke procedures.58 Hij wekt daarmee de indruk een zelfverzekerde
figuur te zijn, overtuigd van zijn eigen kwaliteiten en niet bang om het tegen
de gevestigde orde op te nemen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat
veel processen voortkwamen uit de vele leningen die de zilversmid afsloot. 
Zo leende hij geld aan zijn familie, maar ook aan geloofsgenoten.

Claes Baardt speelde een belangrijke rol in de rooms-katholieke gemeen-
schap in Bolsward en omstreken. Tiara noemt hem de grote vriend van pas-
toor Mathias Chiney (1665-1700).59 Ook de gerechtelijke bronnen wijzen op
betrokkenheid bij de rooms-katholieke inwoners van de stad.60 Het ligt daar-
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om voor de hand dat Baardt voor de Sint Franciscuskerk in Bolsward een lava-
boblaadje vervaardigde.61 Dit object, gekeurd met de jaarletter E (1677) en 
het stadskeur van Bolsward, bevindt zich tegenwoordig in de collectie van
Museum Het Catherijneconvent in Utrecht. De Sint Franciscuskerk bezit
behalve de al eerder genoemde hostiedoosjes ook nog een pyxis met het jaar-
tal ‘1682’.

De pyxis is niet officieel gekeurd. Het deksel is versierd met gedreven voor-
stellingen van een duif, druivenranken en een korenschoof. De zijkanten ver-
tonen gedreven bloemen en insecten.62 De parochie bezit, behalve het reeds
vermelde gladde hostiedoosje, nog een hostiedoosje dat rijk versierd is met
bloemen en druivenranken waarin een slak en vlinders voorkomen. Dit soort
motieven die aan de natuur zijn ontleend, zien we vaker in het werk van
Baard.

In het goud- en zilversmedengilde bevond Baardt zich onder gelijken en
bekleedde hij de functie van stedelijke keurmeester. Net als in Leeuwarden
werden de rooms-katholieke zilversmeden in dat opzicht niet gediscrimi-
neerd. Hoewel de aanstellingsakten van keurmeesters in Bolsward niet
bewaard zijn gebleven, kunnen we uit het voorkomen van de handtekening
van Baardt onder de toetredingsakte van Jan Jansen Olthof (Voet nr. 49), aflei-
den dat hij in 1668 die functie uitoefende. Opvallend is zijn afwezigheid en die
van zijn broer Rienk tijdens een bijeenkomst van het gilde in 1666. De leden
van het goudsmedengilde verteerden toen in de herberg van Claes Jacobs
Bootsma het nodige, maar zij weigerden de rekening te betalen.63 Folckert
Rochus (Voet nr. 32), Jacob Baukes Abbema (Voet nr. 40), Jan Annes Jorna (Voet
nr. 43), Epke Meies Enga (Voet nr. 48) en Ids Douwes Rispes (Voet nr. 47) waren
wel aanwezig.64

Uit het gildenboek, dat in dit opzicht niet een volledig beeld geeft, blijkt
dat Baardt slechts drie leerlingen opleidde. Zijn zoon Harcke kwam in 1668 bij
Jan Annes Jorna in de leer. Normaal gesproken leerde een zoon het ambacht
van zijn vader. Het is niet duidelijk waarom in dit geval van deze gewoonte
werd afgeweken. Twee leerlingen van Baardt zijn uiteindelijk zelfstandig
meester geworden. Cleis Jans Hoorn (Voet nr. 51) legde pas na ruim twintig
jaar in 1677 de meesterproef af.65 Hij kan in deze periode een deel van het
oeuvre van Baardt hebben vervaardigd. Dat geldt ook voor Frans Lous Machet
(Voet nr. 57), die in 1685 zijn opleidingsperiode startte en in 1697 voor de
meesterproef slaagde.

Over de opleiding van leerlingen komen we meer te weten door een ver-
klaring van Claes Baardt uit 1687. In dat jaar werd zijn oud-leerling Cleis Jans
Hoorn aangeklaagd door de moeder van Pijter Sijbrandus. Zij was ontevreden
over de kwaliteit van de opleiding van haar zoon.66 Baardt stelde in zijn ver-
klaring dat de Bolswarder gildebrief niets over de inhoud van de opleiding
voorschreef, maar dat leerlingen over het algemeen eerst met de hamer leer-
den drijven om vervolgens te gaan ‘plaatsnijden’ of graveren. Na drie jaar was
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een leerjongen nog niet zover dat hij één carolus gulden per dag kon verdie-
nen, aldus Baardt. De één verdiende uiteindelijk meer dan de ander, dat was
een kwestie van talent. Uiteindelijk werd deze ruzie, na bemiddeling door
Baardt, Pieter Janssen Poelgeest (Voet nr. 39) en Jan Annes Jorna, bijgelegd.67

Financiële risico’s en dreigend faillissement

Op het moment dat de Republiek in grote moeilijkheden kwam te verkeren,
gedroeg Claes Baardt zich als een echte patriot. Toen de Franse koning Lode-
wijk XIV als leider van een katholieke coalitie de Republiek in 1672 aanviel,
kwam de zilversmid in actie bij de verdediging van zijn gewest. De angst voor
een vijfde colonne was intussen steeds sterker geworden.68 Baardt werd
schrijver van een compagnie ruiters onder ritmeester Dirck van Duynen.69 De

Rembrandt van Rijn, De kleine leeuwenjacht: met twee leeuwen, ca. 1629 (Teylers

Museum, Haarlem)



financiële situatie van het gewest was dermate problematisch dat ook niet-
gereformeerden voor dit soort functies in aanmerking kwamen.70 Compag-
nieschrijvers schoten de soldij voor en kregen het voorschot achteraf door de
Friese staten vergoed, verhoogd met een rentepercentage.71

Claes Baardt stelde zich in die jaren regelmatig borg vooral voor familiele-
den en geloofsgenoten, maar ook voor lieden uit een andere sociale geleding,
zoals jonker Oene van Grovestins, de grietman van Hennaarderadeel.72 Die
leende in 1665 in opdracht van de Staten van Friesland 3000 caroli guldens
van de doopsgezinde koopman Arjan Everts Oosterbaan uit Harlingen.
Baardt stelde zich in 1672 borg voor de grietman.73 Oosterbaan daagde Baardt
in die hoedanigheid in oktober 1673 voor het Hof van Friesland en dwong de
zilversmid tot terugbetaling van de lening.74 Het Hof oordeelde ten gunste van
de eisende partij. Baardt, die met dit vonnis niet gelukkig was, startte een pro-
cedure tegen de inmiddels oud-grietman. In deze zaak oordeelde het Hof in
het voordeel van Baardt.75 Ook in juli 1671 had de zilversmid zich voor Oene
van Grovestins borggesteld, toen deze 8000 caroli guldens leende van Lode-
wijk de Bas. Het schuldbewijs werd in Amsterdam opgemaakt en Baardt was
hierbij aanwezig.76 Het is eens te meer een bewijs voor het feit dat hij regel-
matig in die stad verbleef, maar maakt ook duidelijk dat hij over een aanzien-
lijk kapitaal beschikte.

In de oorlogsjaren leende Baardt als compagnieschrijver aanzienlijke
bedragen. Deze transacties brachten hem regelmatig voor het gerecht. Som-
mige procedures strekten zich over meer dan tien jaar uit.77 De zilversmid
raakt uiteindelijk steeds meer verstrikt in financiële problemen. Het was
ongetwijfeld een bijzondere periode waarin hij omgang had met leden van de
Friese elite, maar het vormde de opmaat tot zijn neergang.78 Dat blijkt uit de
akte van separatie die op 15 maart 1681 voor het Hof van Friesland werd
opgemaakt.79 Met deze scheiding van goederen en schulden raakte Baardt
ook de voogdij over zijn echtgenote kwijt. Het document maakt duidelijk dat
Siucke Harckes vanaf 1654 ruim 8000 caroli guldens in het huwelijk had inge-
bracht. Een veel groter bedrag dan de bijdrage van haar man die op 1800
caroli guldens werd vastgesteld. Een schuld van ruim 6000 caroli guldens en
de hete adem van crediteuren vormden de directe aanleiding voor het uit-
spreken van de scheiding. De vrouw van Claes Baardt nam het grootste deel
van de schuld voor haar rekening, onder voorwaarde dat zij de zeggenschap
over het resterende bezit zou krijgen. Dat zou zo blijven tot het moment waar-
op haar man tot ‘beter fortuijn mochte comen.’ Die situatie zou zich niet
meer voordoen. De economische situatie verslechterde na 1672.80 De Negen-
jarige oorlog (1688-1697), en de daaruit voortvloeiende toenemende belas-
tingdruk op de bevolking in de Republiek, maakte het er voor de zilversme-
den als beroepsgroep niet beter op.81

Was Baardt tijdens de oorlogsjaren als zilversmid actief? Het is niet duide-
lijk of de uitoefening van het compagnieschrijverschap veel tijd vergde. Zeker
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is dat hij voor zilversmeden in Bolsward werk verrichtte. Dat blijkt uit een
aanmaning waarin hij Hendrickje Cluyter, de weduwe van kapitein Arian
Fransen Riemersma (Voet nr. 41), in november 1674 dwong tot de betaling
van 54 caroli guldens voor ‘geleverde silverwerken, vermaeken van verschei-
dene stucken silverwerck.’82 Zijn werkzaamheden voor het Friese regiment
strekten zich in ieder geval tot de zomer van 1676 uit.83

Reputatie als zilversmid

Als compagnieschrijver kwam Claes Baardt in contact met aanzienlijken uit
de Friese samenleving. Maar was hij in zijn tijd ook een gerespecteerd
ambachtsman? Leverde hij bijvoorbeeld ook aan personen buiten zijn eigen
kring en woonplaats? Hierover kunnen we duidelijkheid krijgen als we de
relatie tussen opdrachtgever en zilversmid bekijken. Overgeleverde voorwer-
pen met verwijzingen naar personen in de vorm van familiewapens en
inscripties, kunnen aanknopingspunten bieden. Een aantal voorwerpen van
Claes Baardt is in kerken terecht gekomen en in sommige gevallen is het aan-
nemelijk te maken dat de opdrachtgevers de zilversmid kenden op het
moment dat zij de opdracht verleenden. De Nederduits Gereformeerde kerk
van Kimswerd bezit een schaal met de datering ‘1670’ en de jaarletter V (1671)
en het stadskeur van Bolsward, die tegenwoordig als bruikleen in Museum
Het Hannemahuis in Harlingen te bewonderen is.84 Het is opvallend dat een
rooms-katholiek een dergelijk monumentaal stuk voor een protestante kerk
maakte. In de tijd waarin Baardt werkte, vaardigden de Staten van Friesland
nog regelmatig plakkaten uit tegen al te manifeste uitingen van ‘paapse dwa-
lingen’.85 In Bolsward waren op dat moment voldoende protestante zilver-
smeden werkzaam die een dergelijke opdracht hadden kunnen uitvoeren.
Twee avondmaalsschalen van de Nederduits Gereformeerde kerk van Bols-
ward, die aan Arian Fransen Riemersma worden toegeschreven, bewijzen
dat.86

Protestantse kerken gebruikten wel vaker zilverwerk dat door rooms-
katholieke zilversmeden is gemaakt. Men nam het in dit opzicht niet al te
nauw. Vaak waren dit soort stukken bij testament aan de kerk vermaakt of
door lidmaten geschonken. Dit laatste is het geval met de schaal van Kims-
werd, die behalve het familiewapen Van Velsen, de inscriptie ‘Haec Sunt pro
svis signa Relicta Meis W. v. Velsen’ draagt. De schaal, die versierd is met kwa-
bornamenten, de afbeeldingen van Het Laatste Avondmaal en de Vier Evan-
gelisten, zal gezien de arbeidsintensieve uitvoering in opdracht van Van Vel-
sen zijn gemaakt. Willem van Velsen was ontvanger-generaal van Friesland en
van hem is een zakelijke relatie met Claes Baardt bekend. In maart 1672 pro-
beerde de zilversmid vijf pondematen land buiten de Blauwpoort van Bols-
ward aan te kopen van Gerlant Tijmen Eijsma.87 Zij was de weduwe van Adria-
en van Velsen, in leven als advocaat aan het Hof van Friesland verbonden.
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Hun zoon Willem maakte gebruik van het ‘niaarrecht’ (recht van eerste koop)
en kwam op deze manier met Baardt in contact.88

Soms verleenden protestante kerken zelf een opdracht. In die gevallen
waren de makers bijna altijd van de eigen religieuze overtuiging. Rooms-
katholieke zilversmeden kregen nagenoeg altijd de opdrachten van de eigen
parochies of het waren parochianen die de opdracht aan een geloofsgenoot
gunden. Van één van de stukken van Baardt is de opdrachtsituatie bekend.
Het lavaboblaadje dat Baardt voor de Sint Michaëlskerk in Harlingen maakte,
is gekeurd met de jaarletter G (1679), het stadskeur van Bolsward en draagt de
namen van de schenkers.89

Op basis van genealogische aanwijzingen op het andere overgeleverde
werk van Baardt, konden in het verleden geen of weinig zinnige uitspraken
over contacten tussen hem en de Friese elite als opdrachtgever worden
gedaan. Werd zijn werk ook buiten zijn woonplaats opgemerkt en kwam hij in
aanmerking voor grote opdrachten, zoals ze bijvoorbeeld aan Rintje Jans en
andere Leeuwarder zilversmeden werden gegund? Een tweetal rechtszaken
bewijst dat dit het geval is geweest. Op 31 oktober 1684 trad advocaat Herman-
nus Ladenius namens Baardt op voor het gerecht van Leeuwarden.90 De zaak
draaide om een bedrag van 71 caroli guldens aan arbeidsloon voor twee gedre-
ven kandelaren, twee gedreven zoutvaten en een gedreven mosterdpot die
Claes Baardt in 1681 en 1682 in opdracht had gemaakt. De gedaagde in kwes-
tie was dr. Henricus Popta. Deze connectie met Popta is interessant. Het zilver
dat door deze advocaat werd verzameld, is voor een deel bewaard gebleven en
wordt in het Fries Museum als de ‘Poptaschat’ gekoesterd.91 De voorwerpen
worden gerekend tot het mooiste zilver dat in de zeventiende eeuw in Fries-
land is gemaakt. Het ensemble bestaat uit een kaarsensnuiter, in 1668 gekeurd
en een grote gedreven schotel en lampetkan, beide uit 1670. Rintje Jans is de
maker. Daarnaast komt de signatuur ‘R.J. fecit’ op een kleine schaal voor en
ook die is aan hem toegeschreven.92 Twee gedreven kandelaars uit 1670 van de
hand van Nicolaas Mensma (Voet nr. 425) completeren de Poptaschat. 

De rechtszaak tegen Popta verliep voor Claes Baardt ongunstig. Tijdens de
verdediging merkte de advocaat van Popta fijntjes op dat zijn cliënt ‘ver-
schrickt en verbaest [was] hoe menschen gevonden konden worden die dus-
danighe practuycen in ’t werck stellen om iemant tot een schuldenaer in haer
boeck te maecken tegens haer beter geweten, gemoet ende conscientie,
immers voor Godt noch de justitie hadden deselve geen vrese.’

Met andere woorden: creatief boekhouden was Baardt niet vreemd.93

De advocaat van Popta maakte in zijn verweerschrift handig gebruik van de
reputatie van zijn cliënt. Die had nog nooit een lood zilver onbetaald gelaten
en beschikte, zoals algemeen bekend, over voldoende kapitaal om dit soort
bedragen te kunnen betalen. Voor deze argumenten was het gerecht gevoelig
en zij oordeelde in het nadeel van de zilversmid. Ontevreden met deze uit-
spraak ging de advocaat van de zilversmid aan het eind van de zitting in hoger
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beroep.94 Deze zaak, die op 27 oktober 1686 voor het Hof van Friesland dien-
de, kreeg voor Claes Baardt ook geen voorspoedige afloop. Hij probeerde met
zijn rekeningboek aan te tonen dat hij een deel van het maakloon had ont-
vangen, maar nog een deel tegoed had. Het hoger beroep werd afgewezen. 
Uit het feit dat Henricus Popta bij testament het werk van de Leeuwarder zil-
versmeden aan de Voogden van het Gasthuis vermaakte en dat van Baardt
niet, mogen we misschien concluderen dat zijn werk kwalitatief minder hoog
werd aangeslagen.

Een bespoedigd einde?

Een affaire die twee jaar voor zijn overlijden speelde, onthult nog een aantal
interessante feiten over de laatste levensjaren van Claes Baardt.95 Op vrijdag 9
februari 1691 werd hij het slachtoffer van mishandeling in herberg De Doele
in Bolsward. Over de oorzaak van de vechtpartij waren alle getuigen het wel
eens: Jan Sierks Monsma, zoon van burgemeester Sierk Gerbens Monsma en
in het dagelijkse leven zeilmaker van beroep, was de bron van alle ellende.96

Het begon met een aantal heren die in de keuken van de herberg zaten te bor-
relen. Baardt, die eerst in de voorkamer had gezeten, sloot zich aan bij een
gezelschap prominente heren. Dr. Simon Codde, de konvooimeester uit Mak-
kum en de medicus Jacobus Tiberij waren druk in gesprek met Justinianus
Riemersma, de zoon van zilversmid Arian Frans Riemersma en Menelaus
Hemminga. De laatste twee waren als advocaat aan het Hof van Friesland 
verbonden. Niet helemaal duidelijk is de aanleiding tot het handgemeen. 
Volgens getuigen had Monsma zomaar tegen Baardt gezegd ‘dat de Stads kin-
deren in een eerlijck gelag geen woorden hadden te voeren.’97 Volgens Mons-
ma omdat Baardt zich ongevraagd in zijn gesprek had gemengd. Na een korte
stilte antwoordde de zilversmid ‘dat [men] Tovenaers & Toveressen [...] de stad
uijt [moest] jagen.’98 De verklaringen van de getuigen lopen vanaf dat
moment nogal uiteen. Codde meende begrepen te hebben dat Baardt een
generaliserende opmerking maakte. Tiberij omschreef het gesprek vanaf dat
moment als een schreeuwpartij.

Een pijnlijk stilte werd doorbroken, toen Monsma aan Baardt vroeg om
voor hem een baantje bij de Friese vloot te regelen. Hierop antwoordde de zil-
versmid: ‘Du hefste mij versocht om dienst voor dij te becomen onder d’Heer
kapitein Jr. Ulbo van Aijlva voor een ducaet ’s weeks [...], waer toe dan nu ter
zee te verhuiren.’ Klaarblijkelijk onderhield Baardt nog steeds relaties met
militairen.99 Monsma beklaagde zich later over de neerbuigende toon waarop
Baard dit had gezegd. Bovendien had de zilversmid hem met een spottende
blik toegesproken. Volgens één getuige maakte Baardt vervolgens een opmer-
king over een bestelling in de trant van ‘wachten op je beurt’. Anderen ver-
klaarden dat de zilversmid met een vuurtang een kooltje uit de haard nam om
daarmee zijn pijp aan te steken. Op dat moment was Monsma overeind
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gevlogen en had de tang uit Baardts hand geslagen, waardoor het vuur over
de omstanders vloog. Daarna liep het snel uit de hand. Monsma griste de tang
van de vloer en sloeg de zilversmid daarmee in het gezicht. Het gevolg hiervan
was dat het bloed ‘tappelings tot het rechter kinnebak [...] op sijn bef neer
[vloeide].’ Baardt wist de volgende slagen af te weren, maar Monsma raakte
hem nog een aantal keren vol in het gezicht en op de schouders. Met een van
woede vertrokken gezicht had Monsma geroepen: ‘Claes guit, Claes schelm.’
Medicus Tiberi en chirurgijn Salvius Rolwagen, omschreven de wond aan het
gezicht als ‘[...] niet letaal sijn geweest, maar penetrabel en datter geen quet-
serijen aan ’t been is geweest ende de wonde omtrent de langte van een vin-
ger lid [was].’ De genezing van de verwondingen had enige weken gevergd en
in die periode had Baardt zijn pijp niet kunnen roken. De getuigen konden
‘niet verclaren dat Claas Baard enige offensie aan Monsma heeft gegeven
noch de minste gelegentheit tot dese baldadigheden allenthalven Claas
Baardt heeft Monsma verbale en reale injurien en offensien lijdsaem sonder
tegenweer geboden te hebben verdragen.’ Kortom: Baardt trof geen blaam.

In dit soort rechtszaken kreeg de aangeklaagde partij de mogelijkheid de
aanklager van repliek te dienen en van dat recht maakte de advocaat van
Monsma gebruik. Hij trachtte de zaak zoveel mogelijk te bagatelliseren door
het stellen van allerlei suggestieve vragen aan de zilversmid. Was Baardt niet
begonnen en had hij Monsma niet belachelijk gemaakt? Baardt ontkende.
Opmerkelijk is de vraag die de advocaat stelde met betrekking tot de zeggen-
schap van Baardt over de financiële aangelegenheden van zijn vrouw. Mons-
ma beweerde dat dit recht Baardt was ontnomen, maar ook dit feit ontkende
hij.100 Hier sprak de zilversmid echter niet de waarheid, omdat hij vanaf 1681
immers in financiële zin van zijn echtgenoot was gescheiden. Uit de verkla-
ring van Baardt blijkt ook, dat Monsma hem geld aanbood ter compensatie
van de verwondingen. Dat aanbod werd afgeslagen en daarmee was een sle-
pende zaak geboren. 

Een treurige zaak bovendien, en dat in een tijd dat het toch al zo tegenzat.
De laatste jaren van Claes Baardt en Siucke Harckes waren tragisch. Siucke
verloor haar broer Rinnert in 1684 en Rienk Baardt overleed in 1685. Boven-
dien verslechterde de financiële situatie van het echtpaar Baardt, zoals blijkt
uit de leningen die vanaf 1686 door Siucke werden afgesloten.101 In 1688 was
de nood zelfs zo hoog gestegen dat zij bij Douwe Clasen Balck een bedrag van
vijftig caroli guldens moest lenen ‘tot redding mijner saaken.’102 In de twee
daarop volgende jaren sloot Siucke Harckes kortlopende leningen af bij Suf-
fridus Eelcoma, de advocaat die haar bij de scheiding had bijgestaan. Met de
rechtszaak tegen Jan Monsma wilde het niet vlotten. Claes Baardt stierf voor-
dat zijn aanvaller veroordeeld werd. Ook Siucke Harckes, die in mei 1697
overleed, maakte dit niet meer mee.103 Al eerder had zoon Gerrit de rol als
aanklagende partij overgenomen.104 Met zijn overlijden stierf ook de rechts-
zaak een stille dood.
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Conclusies

Tot dusver was van Claes Baardt bijzonder zilver bekend. Grote gedreven
voorwerpen die hij signeerde met zijn naam en die hij merkte met een mees-
terteken dat is afgeleid uit het familiewapen Baardt. We weten nu dat hij
gebruik maakte van twee meestertekens. Behalve met het familiewapente-
ken, werkte hij ook onder een zespuntige ster, een merk dat tot nu toe aan
Epke Hoittes werd toegeschreven. Dit meesterteken komt onder andere voor
op zilver dat voor de katholieke kerk in Bolsward is gemaakt. Claes Baardt
heeft een bijzonder oeuvre nagelaten. Hieruit laat zich een beeld destilleren
van een zilversmid die boven het niveau van de traditionele ambachtsman
wist uit te stijgen. Baardt was een artiest die oog had voor het werk van
contemporaine kunstenaars. Hij maakte gebruik van etsen van Rembrandt en
daarmee neemt de Bolswarder zilversmid een unieke plaats binnen de
geschiedenis van het Nederlands zilver in. De wijze waarop Baardt het werk
van kunstenaars als Rembrandt, Callot, Quellinus en Tempesta in zijn eigen
stukken toepaste, getuigt van originaliteit en geloof in eigen artistieke vermo-
gens. Het signeren van zijn werk laat zich misschien vanuit deze houding ver-
klaren. Maar het kan ook te maken hebben met werkzaamheden binnen een
atelier. Baardt zou dan met zijn broer en knechten hebben samengewerkt en
zijn topstukken hebben gesigneerd om ze daarmee herkenbaar te maken als
het werk van de meester zelf.

Claes Baardt was een belangrijke steunpilaar van de rooms-katholieke
gemeenschap in Bolsward en omstreken. Zijn religieuze overtuiging belette
hem niet een rol te spelen bij de verdediging van Friesland in 1672. De finan-
ciële verplichtingen die hij als compagnieschrijver aanging, brachten hem
uiteindelijk in zodanige moeilijkheden dat een economische scheiding van
zijn vrouw noodzakelijk was. Het was een moeilijke tijd waarin het zilver-
smidambacht door economische neergang en oorlogen sterk onder druk
kwam te staan. Daardoor waren de laatste jaren van Claes Baardt zeker in
financieel opzicht allesbehalve gelukkig. Door zijn katholieke geloof was
Baardt gedwongen maatschappelijk op de achtergrond te opereren. De vele
rechtszaken die hij uitvocht met vooraanstaande figuren uit de Friese samen-
leving, tonen aan dat hij hieronder niet gebukt ging. Het kwalitatief hoog-
staande zilverwerk van Claes Fransen Baardt trok in het Friesland van de
zeventiende eeuw de aandacht van vermogende verzamelaars die tot de
hoogste maatschappelijke kringen behoorden. Ruim driehonderd jaar na zijn
overlijden is in dat opzicht niet veel veranderd.

u 
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Noten

1 Tijdens mijn onderzoek ontving ik geregeld informatie en foto’s van Jan Keuvelaar,

beheerder van de Oudheidkamer in Bolsward. Douwe Meinderts Bonnema dacht mee

en leverde genealogische informatie over Wonseradeel aan. Hugo ter Avest, conserva-

tor van Museum Het Hannemahuis te Harlingen, stelde mij in staat de avondmaals-

schotel van de Hervormde Gemeente Kimswerd van nabij te bekijken. Dhr. A.C. Beeling

stelde naast informatie, foto’s beschikbaar. Dhr. H. de Haart van de Oud-katholieke

Parochie te Amersfoort was zo vriendelijk mij te helpen bij de bestudering van een

pyxis. In de Sint Franciscuskerk te Bolsward kreeg ik vriendelijke ondersteuning van

dhr. A. Mulder en dhr. A. van Os van het Museum Catherijneconvent in Utrecht hielp

bij het op zeer korte termijn bestuderen van enkele Bolswarder objecten. Atte Visser

vertaalde een Latijns handschrift. Tijdens het schrijven van dit artikel analyseerden Jan

Schipper, Onno Hellinga, Cedric Regtop, Fred Dommershuijzen, Marit van Huystee en

Willem de Winter mijn bevindingen. Daarvoor dank ik ze hartelijk. Tenslotte een woord

van dank aan prof.dr. J.A. Mol voor zijn kritische opmerkingen en correcties. De num-

mering van de zilversmeden is overgenomen uit Voet, Merken (vgl. Stoter, De zilveren

eeuw, 85.)  2 Tresoar, Oud Rechterlijk Archief (ORA) Bolsward, inv.nr. 53 fol. 66-71vb.  

3 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 70 fol. 191.  4 Hervormde Gemeente Bolsward, inv.nr.

423. Zie: ORA Bolsward, inv.nr. 122 d.d. 13 dec 1693. In deze autorisatie wordt Siucke

Harckes hypothecair crediteur van wijlen haar man genoemd.  5 Tresoar, DTB 135

Trouwregister gerecht Bolsward, huwelijksbevestiging 1 augustus 1684.  6 Gemeentear-

chief Bolsward, inv.nr. 841. Aan Frans Rienks Baardt is een huismerkmeesterteken toe-

geschreven dat uitsluitend voorkomt op gegraveerd zilver. De mooie kwaliteit van het

graveerwerk is de reden voor de toeschrijving van het huismerk aan de vader van Claes

Baardt. Die was op zijn beurt vermaard om zijn drijfwerk. Dit specialisme heeft Baardt

wellicht in een andere stad aangeleerd. Aangezien zijn oeuvre van Amsterdamse

invloeden getuigt, lijkt een opleiding in die stad voor de hand te liggen.  7 Tresoar, ORA

Bolsward, inv.nr. 223 fol.36v.  8 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 223 fol. 143.  9 Tresoar,

ORA Bolsward, inv.nr. 223 fol. 193v-194.  10 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 179 fol. 187.

11 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 55 fol. 147-152. Een voorbeeld van zijn manier van

zaken doen komen we tegen in een proces tussen Helena Bruynsma en Trincke Harkes

uit 1660. De zaak draaide om de verkoop van een huis aan de Marktstraat. Helena

Bruynsma weigerde het bedrag van 1920 goudguldens te betalen omdat Claes Baardt

na de verkoop allerlei zaken in en rond het huis verwijderde. Zo nam hij uit de winkel

een vloer mee. Uit de tuin haalde hij behalve een palmboom, anjelieren en tulpenbol-

len. Baardt verweerde zich tegen deze aantijgingen met het verhaal dat hij als huurder

van het pand slechts de speciaal voor zijn ambacht gebouwde schoorsteen had afge-

broken.  12 De jaarletter op een achtkantige brandewijnkom met lotnummer 45, werd

in Catalogus Sotheby’s 3 december 2002, als de M van 1684 geïnterpreteerd. Gezien de

vorm van de letter gaat het hier om de M uit een alfabet daarvoor. Het voorwerp is dan

in 1663 gekeurd. Aan het meesterteken is duidelijk te zien dat het nieuw is. De contou-

ren van de wassenaar en sterren zijn dun en scherp in vergelijking met afslagen uit de
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jaren zeventig en tachtig.  13 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 58 fol. 408-411v en inv.nr.

59 fol. 171-186v.  14 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 137 fol. 270-280. Op 15 augustus

1661 werd de boedel van Bauck Fransen geïnventariseerd. Daarin bevonden zich acht-

tien zilveren lepels die op basis van het gehalte en gewicht werden getaxeerd. De lepel

die bij Claes Baardt gestolen zou zijn, is niet te identificeren.  15 Tresoar, ORA Bols-

ward, inv.nr. 55, fol. 24v-41. Uit dit proces blijkt dat Claes Baardt en Bauck Fransen al

eerder de degens hadden gekruist. Het ging om een bedrag dat Bauck Fransen nog aan

Trincke Harckes moest betalen. Haar verklaring maakt duidelijk dat haar schoonzoon

op 27 januari 1659 de rekening in het huis van Bauck Fransen had opgemaakt. Die

maakte hier achteraf bezwaar tegen. De ondervraging van de schoonmoeder van

Baardt neemt een bijzondere wending als zij de vraag krijgt voorgelegd of haar getuigen

à charge net als zij ‘hardt Roomsch of papist’ zijn. Bauck Fransen laat zich omschrijven

als dochter van een oud-burgemeester en lidmaat van de gereformeerde gemeente. 

De getuigen Eed Jans en Iebel Jorrijts zinspelen op een vermeende zelfmoord door Ber-

nardus Gerrits, de man van Bauck Fransen. Zie Tresoar, Hof van Friesland, inv.nr.

16531 sententie nr. 51. Dit gerucht wordt bevestigd door een zaak voor het Hof waarin

oud-burgemeester Frans Arians Riemersma (Voet nr. 33) veroordeeld werd tot een

boete van 200 caroli guldens omdat hij geen informatie over de zelfmoord door ophan-

ging aan het Hof had gezonden. Bovendien had Riemersma met Frans Jans, de schoon-

vader van Bernardus Gerrits, een akkoord gesloten om de overledene snel te begraven

in ruil voor 400 caroli guldens. In de zaak rond de gestolen lepel speelden heftige emo-

ties, oud zeer en religieus sentiment een belangrijke rol. Overigens werd Bauck Fransen

in deze zaak veroordeeld tot betaling van 52 caroli guldens. In dit licht bezien lijkt de

diefstal van de lepel op wraakneming.  16 Tresoar, Ora Bolsward, inv.nr. 111, fol. 317v-

318. Baardt werd veroordeeld tot de betaling van acht goudguldens wegens smaad. Het

hoger beroep heb ik niet gevonden.  17 Het meesterteken was ook destijds niet meer

dan een waarborg voor het juiste gehalte van het zilver. De klant kon altijd verhaal

halen wanneer achteraf zou blijken dat het gehalte niet klopte. Een zilversmid bleef

verantwoordelijk voor het gehalte totdat de keurmeester van het gilde na controle de

jaarletter en het stadskeurstempel in het voorwerp sloeg. Zie Tresoar, Archief Hof van

Friesland, inv.nr. 7493, sententie nr. 8. Uit deze rechtszaak blijkt dat zilversmeden

elkaars teken herkenden. Zo ontdekte Frans Cornelis Roos (Voet nr. 381) op een gesto-

len gouden ketting het teken van Laurens Thomas (Voet nr. 377) Onno Hellinga was zo

vriendelijk mij hierop te attenderen.  18 Voor een heldere beschrijving van de gerechte-

lijke procedure zie: Archief Hof van Friesland.  19 Gezien Baardts religieuze overtuiging

zou de keuze voor het familiewapen ingegeven kunnen zijn door zowel de wassende

maan als de sterren. Beide voorwerpen zijn in de rooms-katholieke iconografie verbon-

den met de Mariaverering. De schaal van de Nederduits Gereformeerde kerk van Mak-

kum getuigt van Baardts astrologische kennis. In de astrologie staat de wassende maan

voor element ‘zilver’.  20 Gemeentearchief Amsterdam, DTB 411/305; vriendelijke

mededeling van Piet Bakker.  21 Dit zal de reden zijn waarom zijn teken niet op het gil-

denplaatje van Bolsward is afgeslagen, terwijl het wel voorkomt op de gewestelijke

insculpatieplaat die van 1574 tot 1599 is bijgehouden. Zijn teken komt op deze plaat

188 Peter Schoen



voor in combinatie met de letter – = Bolsward . In 1603 woont Douwe Mentes in Burg-

werd. Zie Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 39 fol. 69-71. Hij wordt in 1611 nog vermeld

als duiveluitbanner in Hijmert. Zie: Kalma, Classisboek, fol. 149. Met dank aan dhr. J.

Keuvelaar die mij op deze vermelding wees.  22 In zijn artikel in Het Beaken stelt Was-

senbergh (p. 149) dat Epke Hoittes de directe voorloper van Claes Baardt is gezien de

gedreven bloemen die op de brandewijnkom met het stervormige meesterteken voor-

komen.  23 Afgebeeld in Catalogus Fries Zilver, nr. 58.  24 Verslag Fries Genootschap, 14.

Ook hier merkt Wassenbergh op: [...] de opstaande zijden vertonen gegraveerde bloe-

men, die doen denken aan de bloemversieringen in het werk van Claes Baardt. Mede

aan de hand van ander werk menen wij, dat de Bolswarder zilversmid Epke Hoites [...]

van invloed is geweest op zijn beroemde collega-stadsgenoot Claes Baardt.  25 Catalo-

gus Rijksmuseum, 59. Bij de beschrijving van het voorwerp wordt opgemerkt dat het

mogelijk een nabootsing betreft. Naast het stadskeur is de jaarletter F (1657) afgesla-

gen. Als vermoedelijke maker wordt Fonger Foppes Inthiema (Voet nr. 44) genoemd.

Daarbij baseerde de schrijver zich op Voet die in 1932 het stervormige merk als ‘moge-

lijk Fonger Foppes Inthiema omschreef. Zijn argumentatie was dat de in Leeuwarden

werkzame broer van Fonger, Johannes Foppes (Voet nr. 413) in 1649 in zijn meesterte-

ken ook een zespuntige ster opnam. Citroen, Dutch Goldsmiths’, 154-155 geeft bij het

merk van Epke Hoittes aan dat het mogelijk een vals merk is. Hij baseerde zich daarbij

op de beschrijving uit de bovengenoemde catalogus van het Rijksmuseum.  26 Frede-

riks, Dutch silver, IV, 86. Deze mindere kwaliteit kan te maken hebben met het feit dat

het om vroeg werk van Claes Baardt gaat.  27 Schoen, Heerenveens zilver, 36. De Heeren-

veense zilversmid Michiel Jelles, een vooraanstaand lidmaat die als diaken en ouder-

ling actief was, maakte rond 1637 voor de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Heeren-

veen twee avondmaalsbekers die met drie afslagen van zijn meesterteken zijn gekeurd.

28 Deze hostiedoosjes zijn een bruikleen van de Parochie St. Franciscus Xaverius in

Enkhuizen die nog vier kandelaren met het stervormige merk bezit. In Glans, wordt

onder nummer 25 het hostiedoosje uit 1660 omschreven als cylindrische doos en aan

Fonger Foppes Inthiema toegeschreven.  29 Dit zou dan de derde kom met deksel zijn

die aan Claes Baardt kan worden toegeschreven. Het stuk werd gedateerd rond 1660.

Hartelijk dank aan Jan Schipper die mij op deze vermelding wees.  30 Verhey, Oud-

katholiek zilver, 157 beeldt een zilveren pyxis af, die de auteur aan Fonger Foppes In-

thiema toeschreef. Maar omdat Inthiema pas in 1658 meester werd, kan hij niet de

maker zijn van het doosje in de collectie van het Fries Museum dat gekeurd is met de

letter E (1656) In het familiewapen van de Inthiema’s komt overigens zowel een wasse-

naar als een zespuntige ster voor. Nadere bestudering toont aan dat Verhey de merken

onjuist interpreteerde. Op het voorwerp is weliswaar een stervormig merk afgeslagen,

maar dat is niet hetzelfde als het Bolswarder meesterteken Voet nr. 26. Bovendien is het

stadskeur van Amersfoort op de pyxis afgeslagen. Volgens Citroen, Dutch Goldsmiths’,

154 zou dit merk aan een Van Buren toebehoren, die rond 1675 gewerkt moet hebben.

31 Dit verschijnsel is niet uniek. Op de gewestelijke insculpatieplaat die in de periode

1587 tot 1600 is bijgehouden, zien we Jacob Paulus (Voet nr. 741) behalve een meester-

teken met zijn initialen, een merk met een Franse lelie gebruiken.  32 Westerink,
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‘Boogaert’, 45. We zien bij Thomas en Joannes Boogaert hetzelfde fenomeen. Zoon

Joannes nam het familiewapen als meesterteken. Zijn vader Thomas Bogaert signeerde

zijn eigen werk. De auteur vermoedt dat hij hiermee zijn eigen werk identificeerde

omdat er sprake was van een atelier. 33 Voet (Merken, 1974) geeft op basis van het gil-

denboek als laatste vermelding van Frans Rienks Baardt het jaar 1653. In Tresoar, ORA

Bolsward, inv.nr. 18 is op 2 december 1663 sprake van de erfgenamen van Frans Baardt.

Tresoar, Hervormde Gemeente Bolsward, inv.nr. 423 bevat een rekening voor het

beluiden en het openen van een graf van een Frans Baarda tussen 1662 en 20 juli 1663.

34 Hoewel we op basis van een inventarisbeschrijving van Rienk Baardt (zie noot 36)

weten dat hij zelf een werkplaats had, is het mogelijk dat de beide broers onder een en

hetzelfde meesterteken werkten.  35 Ottema, Catalogus 1927, 67; Keikes, Glans, 8-9;

Stoter, Zilveren eeuw, 83-84.  36 Afgebeeld in Frederiks, Dutch silver, IV, 192. Gezien de

arbeidsintensieve uitvoering lijkt een opdracht voor de hand te liggen. Mogelijk ter

gelegenheid van de afsluiting van de Vrede van Nijmegen in 1678.  37 Goossens, Schat,

24.  38 Afgebeeld in: Catalogus Fries Zilver, nr. 78.  39 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 53

fol. 66-71v.  40 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 145 ongefol. Van de op 16 maart 1685

overleden Rienk Fransen Baardt is wel een inventaris overgeleverd die in het bijzijn van

Claes Baardt werd beschreven. Er is sprake van een sobere boedel waarin enige boeken

voorkomen zonder vermelding van titels. Harcke Baardt kocht voor 52 caroli guldens

het gereedschap van zijn overleden oom. 41 Rijksmuseum inv.nr. BK-NM-12280. 

De voorstelling door Claes Baardt wijkt af, omdat hij aan het gezelschap personen toe-

voegde en een Oosterse kledingstijl toepaste . De mannelijke figuur links, die geen con-

tact met de andere afgebeelde personen lijkt te hebben, komt op de origineel ets niet

voor. Het is verleidelijk in hem een zelfportret van de zilversmid te zien. 42 Frederiks,

Dutch silver, II, 33-44 plaat D. Zie ook: Catalogus Sotheby’s, 13 november 2000, nr. 81.

Dit tafereel komt ook voor op een ets van Jacques Callot getiteld De zigeuners uit 1622.

Zie: Pollhamer, Callot, 20 en database Fine Arts Museum San Francisco, Achenbach

Foundation for Graphic Arts 1963.30.33831.  43 Frederiks, Dutch silver, III, 71.  44 Tre-

soar, ORA Bolsward, inv.nr. 67 fol. 38-48v.  45 De erfgenamen van Seipels ontkennen

dat Baardt voor hem als makelaar optrad. In de boekhouding van de overledene was

daarvan geen spoor te bekennen. In het verweer van Baardt is sprake van ‘juwelen en

ornamenten’.  46 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 19 fol. 128v. Uit deze borgstelling

blijkt dat Harmen, de jongste broer van Claes Baardt die lakenbereider was, in 1669 de

koopmansbode van Bolsward op Amsterdam werd. Claes Fransen Baardt, Rienk Fran-

sen Baardt, Idts Douwes [Rispens P.S.] boterkoopman en Tierck Lolles [Lely P.S.] mr.

brouwer ondertekenden. Dit is een aanwijzing dat Baardt een handelskanaal met de

belangrijkste stad van de Republiek onderhield.  47 Citroen, Amsterdamse zilversme-

den, 24.  48 In de catalogus Dutch silver 1600-1813 uitgegeven door de firma Beeling ter

gelegenheid van een tentoonstelling die in 1983 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam werd

gehouden, wordt op blz. 16 een doos beschreven versierd met gedreven blad- en

bloemmotieven. De doos is gemerkt met een meester- teken met de lettercombinatie

CB in een hartvormig contour. Dit merk is aan Bergveldt toegeschreven. Op blz. 12

komt een ongemerkte, ovale, gedreven brandewijnkom voor die aan Claes Baardt
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wordt toegeschreven.  49 Een fenomeen waarover ik al eens schreef. Toen in verband

met een brief van keurmeester-generaal Jan Albartus Ketel (Voet nr. 438) die zich in

1695 beklaagde over lieden die hun zilveren voorwerpen uit het gewest Holland haal-

den omdat ze daar goedkoper waren. Zilversmeden in Holland hadden zich, veel meer

dan de Friezen, gespecialiseerd in het maken van bepaalde soorten voorwerpen. Zie:

Schoen, ‘Knoeien met zilver’, 97.  50 Afgebeeld in Voet, Merken (1974) en op het vouw-

blad bij de tentoonstelling Claes Fransen Baardt die in 1985 in het Fries Museum werd

georganiseerd. De schotel is geruime tijd in Groot-Brittannië geweest getuige een zilve-

ren plaquette die in 1850 in het centrum van de schaal werd bevestigd ter gelegenheid

van het huwelijk tussen Robert Curzon en Emily Julia Wilmot-Horton. De schotel werd

betaald uit de opbrengst van de tweede editie van Ancient monasteries of the East or

Visits to the Monasteries of the Levant, een verslag van de reizen die Curzon tussen 1834

en 1837 in het Midden Oosten had gemaakt. 51 Beeling, Beeling, III, 158-161. Ook afge-

beeld in: Beeling, Dutch silver, 10-11. In deze publicatie worden vijf jachtvoorstellingen

in verband gebracht met de kunstenaar Jan van der Straet, ook wel Stradanus

genoemd. Deze kunstenaar uit Brugge werkte aan het eind van zestiende eeuw aan het

hof van de familie De Medici. Deze interpretatie klopt voor het cartouche met de

hazenjacht. De andere vier scènes zijn gedaan naar het werk van Stradanus leerling, de

Italiaanse kunstenaar Antonio Tempesta (1555-1630). Deze informatie werd mij aange-

reikt via dhr. A.C. Beeling; vgl. Stoter, Zilveren eeuw, noot 114. Zie tevens: Frederiks,

Dutch silver, I, nr. 135 is een gedreven plaquette met een zwijnenjacht naar een prent

van Tempesta. De plaquette (Rijksmuseum inv.nr. BK-NM-13278) is niet gemerkt en

wordt als ‘mogelijk Ernst Jansz. van Vianen’ omschreven. Ter Molen, Van Vianen, II, 12

twijfelt aan de juistheid van deze toeschrijving.  52 Beets, ‘Herscheppingen’, 1-7. In

Leuschner, Tempesta, 497 wordt een ontwerpschets voor een zilveren schaal met jacht-

taferelen door Antonio Tempesta uit 1618 beschreven. Deze opdracht werd verleend

door de Groothertog van Toscane. Drie schetsen bevinden zich in het Uffizi Museum te

Florence, een vierde in de École National Supérieure des Beaux-Arts in Parijs. Mogelijk

kende Baardt deze schetsen en inspireerde zij hem tot het maken van de jachtschotel.

Leuschner vraagt zich af of het ontwerp ooit is uitgevoerd.  53 Afgebeeld in Frederiks,

Dutch silver, IV, 194. Deze voorstelling gaat terug op een prent van Jacques Callot. Zie

Callot, II, 922. 54 Ook hiervoor gebruikte Baardt het werk van Antonio Tempesta. Zie

database Fine Arts Museum San Francisco, Achenbach Foundation for Graphic Arts

1963.30.37261. 55 Bruin, Varend verleden, 116-117. 56 Dit voorwerp is in bruikleen aan

het Fries Museum afgestaan en beschreven in: Stoter, Zilveren eeuw, 93-97. Vermoede-

lijk is deze schaal door Baardt gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van ds. Mat-

thaeus Jorna en Antje Hiddinga in 1683. Terecht merkt Stoter op dat de schaal behalve

de vier elementen, het einde der tijden en de opstanding verbeeldt. Als de schaal met

de klok mee ‘gelezen’ wordt, vormt de komeet het startpunt. In de winter van 1680-

1681 was Europa enige maanden in de ban van een enorme komeet. Van 24 augustus

tot 22 september 1682 was ook een komeet zichtbaar waar de astronoom Halley zijn

naam aan verbond. Mogelijk inspireerde deze traditionele brenger van onheil Baardt

tot het ontwerpen van zijn visie op de Apocalypse.  57 Faber, Drie eeuwen I, 30; Bergs-
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ma, Gideonsbende, 112-113.  58 Deze procedures stonden vaak onder voorzitterschap

van één van zijn collega’s uit het gilde.  59 Tiara, Anecdota, 205. Zie: Tresoar, Hof van

Friesland, inv.nr. 7809 waaruit blijkt dat de zwager en schoonzus van Claes Baardt

jonge meisjes in huis namen die vervolgens klopje werden in de Derde Orde van St.

Franciscus. Pastoor Chinay leidde deze diensten. 60 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 74

fol. 78v. In deze zaak over de erfenis van Jantien Aernts treedt Baardt als getuige op en

hij geeft aan geen kennis te hebben van een eventueel legaat aan de rooms-katholieke

armen in Bolsward. 61 Afgebeeld in Frederiks, Dutch silver I, 287. Baardt maakte ook

het lavaboblaadje van de St. Michaëlskerk in Harlingen. Hierop zijn Ignatius de Loyola

en Franciscus Xaverius, de voormannen van de Jezuïetenorde afgebeeld waaruit afge-

leid zou kunnen worden dat Baardt de Contrareformatie een warm hart toedroeg. Zie

ook noot 89.  62 Mogelijk is dit het doosje met een gewicht van 8 lood (1 lood ’ 15,38

gram) dat Claes Baardt in 1681 beloofde te maken om zo van een schuld van 100 caroli

guldens af te komen. Dr. H.J. Oldenhof wees mij op deze mogelijkheid. 63 Dit pro-

bleem deed zich vaker voor. Tijdens de vergadering van 1 december 1678 maakten de

gildenleden daarom afspraken over toekomstig drankgebruik.  64 Tresoar, ORA Bols-

ward, inv.nr. 18 fol. 218-219. 65 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 19 fol. 85v. Roelofke Jan

Jetses, moeder van Cleis Jans Hoorn kwam in 1668 voor het gerecht met de aanklacht

dat zij tien jaar eerder aan Trincke Harckes, de schoonmoeder van Claes Baardt, zilver

in bewaring had gegeven en dat nooit had teruggekregen.  66 Tresoar, ORA Bolsward,

inv.nr. 1 fol. 100-101. 67 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 22 fol. 74-74v.  68 Van Dam van

Isselt, Verdediging, 28; Israel, Republiek, 884. 69 Tresoar, Archief Staten van Friesland

(1580-1795), inv.nr. 2612 fol. 56v 23 april 1672 bevat de eedaflegging door Dierk van

Duijnen ritmeester. De akte waarin Baardt als compagnieschrijver is aangesteld heb ik

niet gevonden. Het schrijverschap stond onder druk omdat het ambt tot misstanden

uitnodigde. Toen eind augustus 1672 de acute oorlogsdreiging enigszins afnam, stel-

den critici van de bestuurlijke praktijk in Friesland een pamflet met hervormingen op.

Hierin eisten zij dat slechts één compagnie per schrijver mocht worden toebedeeld.

Benoemde schrijvers zouden het ambt ook daadwerkelijk moeten bekleden. Tenslotte

zou het schrijverschap moeten verdwijnen met het overlijden van de bekleder van het

ambt. Zie Guibal, Democratie, 116-138. Het is de vraag of Claes Baardt officieel

benoemd werd. Met het verkopen van het ambt aan Dirck Metz maakte hij zich in ieder

geval schuldig aan kuiperij. Zie noot 77. 70 Tresoar, Archief Staten van Friesland (1580-

1795), inv.nr. 79. Bij de resolutie van 28 februari 1672 werden de doopsgezinden in

Friesland gedwongen 400.000 caroli guldens tegen 4% rente te lenen. In ruil daarvoor

hoefden zij geen soldaten te leveren en werd hun godsdienstvrijheid beloofd. 71 Tresoar,

Archief Staten van Friesland (1580-1795), inv.nr. 79. De Statenresoluties uit 1672

tonen aan hoe de overheid onder de oorlogsdreiging het militaire apparaat organiseer-

de. Er moest een extra troepenmacht van 3000 man gevormd worden, het zogenaamde

‘uitschot’. Spoedig bleek dat bij de aanmonstering gefraudeerd werd. Compagnieën

waren niet op sterkte en al snel werd besloten niet meer per compagnie, maar per

hoofd uit te betalen. Betaling zou niet langer mogen geschieden in herbergen. De reso-

lutie van 13 juli 1672 maakt duidelijk dat rooms-katholieken dienst mochten nemen,
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maar op 16 juli 1672 bepaalden de Staten dat zij geen officier mochten worden. Met o.a.

Daniël de Blocq van Scheltinga, de grietman van Schoterland, was Oene van Grovestins

verantwoordelijk voor de verdediging van het gewest. In die positie kan hij zijn borg

Claes Baardt aan het compagnieschrijverschap geholpen hebben. Zie ook Weismann,

Gasthuis, 111-113. 72 Guibal, Democratie, 97 Oene van Grovestins heeft een kwalijke

reputatie waar het gaat om ambtenverkopingen en kuiperijen. Zo bezorgde hij in 1660

zijn 11-jarige zoon Idsert een aanstelling als ritmeester.  73 Tresoar, ORA Bolsward,

inv.nr. 260 fol. 249v-250v. Zie: Archieven van de Friese stadhouders inv.nr. 662. In dit

verzoekschrift van Oene van Grovestins aan stadhouder Hendrik Casimir II uit 1672

klaagt de oud-grietman van Hennaarderadeel over gederfde inkomsten en vergoeding

van gemaakte onkosten. Tiara, Anecdota, beschrijft Van Grovestins op niet al te fraaie

wijze. De grietman zou de katholieken in zijn grietenij protectiegeld hebben laten beta-

len. In ruil daarvoor ‘strafte’ hij de katholieken op het niveau van het nedergerecht,

waardoor ze van verdere vervolgingen gevrijwaard zouden zijn. 74 Tresoar, Archief Hof

van Friesland (1580-1795), inv.nr. 6542, definitieve sententie nr. 25 d.d. 27 oktober

1673. 75 Tresoar, Archief Hof van Friesland (1580-1795), inv.nr. 6542, intendit d.d. 27

november 1673. 76 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 261 fol 89v-90v. Uit Tresoar, ORA

Hennaarderadeel, inv.nr. 62 fol. 80v-81v blijkt dat Idske van Hottinga, de vrouw van

Oene van Grovestins, zich ook borg stelde. Het heeft er alle schijn van dat Van Grovest-

ins zijn geldschieter Lodewijk de Bas als tegenprestatie aan een baantje hielp. De Bas

werd in 1675 secretaris van Hennaarderadeel genoemd. Zie Tresoar, ORA Bolsward,

inv.nr. 261 fol. 289v. 77 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 260 fol. 244-245. Claes Baardt

leende op 16 februari 1672 van de apotheker Pijtter Tijmens van Oosten uit Leeuwar-

den een bedrag van 500 caroli guldens. Van Oosten droeg dit schuldbewijs aan Dirck

Metz over. Deze koperslager uit Leeuwarden procedeerde vanaf 1677 tegen Baardt.

Deze zaak, die om de ‘substitutie van het schrijverschap van de compagnie van rit-

meester Van Duynen’ draaide, sleepte zich tot na de dood van beide betrokkenen

voort. Zie: Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 122 autorisatie d.d. 13 december 1693. In

Historisch Centrum Leeuwarden ORA Leeuwarden, inv.nr. y-64 fol. 75-125 bevindt zich

een uitgebreide inventaris met o.a. een overzicht van de uitgaven die Metz als compag-

nieschrijver deed. 78 De overeenkomst tussen de levensloop van Rembrandt en Baardt

is in dit opzicht opvallend. 79 Tresoar, Archief Hof van Friesland, inv.nr. 16550 d.d. 15

maart 1681. 80 Israel, Republiek, 902. 81 Schoen, ‘Knoeien met zilver’, 94-95. 82 Tre-

soar, ORA Bolsward, inv.nr. 20 fol. 121. Hier wordt eens te meer bewezen dat het voor-

komen van een meesterteken op een voorwerp niet automatisch betekent dat het ook

door de betreffende zilversmid is gemaakt. Op dit moment kennen we van Baardt geen

werk met jaarletters uit de periode 1672-1676. Dit kan te maken hebben met zijn bes-

ognes als compagnieschrijver. 83 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 112 fol. 218.  84 Afge-

beeld in Stoter, Zilveren eeuw, 85. Het voorwerp draagt het jaartal 1670. 85 Tresoar,

Archief Staten van Friesland (1580-1795) inv.nr. 288 Landdagstukken 24 maart 1686.

Dit stuk is een herbevestiging van het plakkaat tegen de papisten uit 1667. Een duidelij-

ke reactie op de intrekking van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV in 1685. Zie

Archieven van de Friese Stadhouders, inv.nr. 170. In deze brief aan Hendrick Casimir II
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uit 1687 wordt om een betere behandeling van de katholieken in Friesland gevraagd.

86 Afgebeeld in Frederiks, Dutch silver, I, 179.  87 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 224,

ongefol. Later dat jaar kocht Baardt van Willem van Velsen nog tien pondematen. De

aankoop van land tijdens een oorlog is opmerkelijk.  88 Tresoar, Archief Van Sminia,

inv.nr. 11. In dit eerste testament uit 1674 bepaalde Willem van Velsen dat de Neder-

duits Gereformeerde kerk van Kimswerd zijn landerijen te Raard en Bilgaard zal erven.

Tresoar, Archief Van Sminia, inv.nr. 2564. Uit dit tweede testament van Willem van Vel-

sen, opgemaakt in 1679, blijkt dat hij aan de armen van Kimswerd een bedrag van dui-

zend ducatons naliet. De avondmaalsschaal is niet beschreven.  89 Afgebeeld in Stoter,

Zilveren eeuw, 86. Deze schaal draagt de inscriptie ‘Eelcke Rinnerts Rinske Soerds 1679’.

Zij trouwden op 19 maart 1642 voor het gerecht van Bolsward. De bruid was afkomstig

uit Harlingen. Zie: Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 19 fol. 138. Uit deze akte blijkt dat

Eelcke Rinnerts en Claes Baardt sinds 1669 zakelijke relaties onderhielden. Oldenhof,

Schuilkerkjes, 277 noemt Eelcke Rinnerts de boekhouder van de rooms-katholieke

parochie in Harlingen. Hij overleed in 1681. 90 Historisch Centrum Leeuwarden, ORA

Leeuwarden, inv.nr. O 65 fol. 40. 91 Afgebeeld en beschreven in Stoter, De zilveren

eeuw, 38-57. 92 Deze schaal is qua uitvoering aanmerkelijk minder gedetailleerd dan

de grote schaal met het wapen van Popta.  93 Pikant detail is dat dr. Henricus Popta is

1673 als advocaat optrad namens Arjen Everts Oosterbaan en Baardt tot betaling van

3000 caroli guldens dwong. Ook in dit geval had Baardt eerder contact gehad met een

toekomstige opdrachtgever. 94 Tresoar, Archief Hof van Friesland, inv.nr. 16555 sen-

tentie nr. 51 d.d. 27 oktober 1686. 95 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 72 fol. 240-256v.

96 Deze Jan Monsma had het wel vaker op zilversmeden voorzien. Zo molesteerde hij

in 1687 zilversmid Cleis Jans Hoorn in diens winkel. Voor dit vergrijp werd hij uiteinde-

lijk veroordeeld tot een boete van zestien goudguldens. Voor mooie details: Tresoar,

ORA Bolsward, inv.nr. 113 fol. 60. Zie ook Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 71 fol. 332

waarin kastelein Hans Rienx een zaak aanspande tegen onderwachtmeester Jan Siercks

Monsma aan omdat hij hem op 5 februari 1689 in herberg ‘Waar de sleutel uithangt’

voor schelm had uitgemaakt. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de relaties

van deze notoire ruziezoeker debet waren aan de trage afwikkeling van de ‘zaak

Baardt’.  97 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 72 fol. 90-93. Deze op het eerste gezicht

cryptische uitspraak heeft te maken met een probleem dat Baardt op 13 februari 1691

als gedaagde voor het gerecht bracht. Kastelein Jan Pijtters Sippenvelt eiste van de zil-

versmid nog een bedrag van ruim vijftig caroli guldens wegens alcoholische versnape-

ringen die na een boelgoed waren verteerd. De akte maakt duidelijk dat Claes Baardt in

1686 een boedelveiling liet houden. Het onderstreept de financiële problemen waarin

hij verkeerde. Overigens veronderstelde het gerecht dat Baardt een boelgoed voor zijn

schoonzoon Wijbe Tjeerds Wigmana had geregeld. Het begrip ‘stadskinderen’ wordt in

De Groot, Inleyding uitgelegd als ‘Prodigi quibus bonis interdictum est, des Hofs ofte

Stadts Kinderen’. Een prodigus was iemand die vanwege dronkenschap of verkwisten-

de leefstijl onder curatele van het Hof was gesteld. Hoewel Monsma hierop zinspeelde,

heb ik geen officieel document kunnen vinden die deze beschuldiging bevestigt. In

Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 22 fol. 88v., d.d. 2 april 1690 staat de vermelding: ‘Claas
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Baarda is bij de poste nihil.’ Mogelijk beschrijft dit ook een situatie waarbij iemand

onder curatele is gesteld. 98 In die tijd nog een ernstige aantijging en misschien inge-

geven door de actualiteit. Juist in 1691 publiceerde de Friese dominee Balthasar Bekker

zijn eerste deel van De Betoverde Weereld, een boek dat in de Republiek en de rest van

Europa voor grote opschudding zorgde. Zie: Israel, Radical enlightment, 383. 99 Tresoar,

ORA Bolsward, inv.nr. 72 fol. 243v. Baardt verklaart onder ede dat hij Monsma als sol-

daat had ingehuurd voor het regiment van Ulbe van Aylva. In officiële documenten ben

ik Baardt in die functie niet tegengekomen. 100 Deze informatie had Jan Monsma uit

de eerste hand, omdat zijn vader Sierk Gerbens Monsma tijdens het proces tussen Sip-

penvelt en Baardt als president van het gerecht optrad. 101 Tresoar, ORA Bolsward,

inv.nr. 263 fol. 95v-96v. 102 Tresoar, ORA Bolsward, inv.nr. 265 fol. 14-17. 103 Tresoar,

Hervormde Gemeente Bolsward, inv.nr. 424. 18 mei 1697 ‘Ordinaris beluyden der

dooden: Siuke Baard beluyt 2 Caroli guldens en 10 stuivers. 104 Tresoar, ORA Bols-

ward, inv.nr. 23 fol. 84v. 

m

Literatuur

Andela, H.A.M., Bolsward, zeven eeuwen minderbroeders (Bolsward 1976).

Alpers, S., De firma Rembrandt. Schilder tussen handel en kunst (Amsterdam 1989).

Beeling, A.C., Dutch silver 1600-1813 (Leeuwarden 1983).

Beeling, A.C., Nederlands zilver 1600-1813, 3 dln. (Leeuwarden 1979-1986).

Bekker, G., Europäische plaketten und medaillen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert

(Leipzig 1998).

Bergsma, W., Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerde

protestantisme in Friesland 1580-1650 (Leeuwarden 1999).

Berns, J.L. e.a., Archief Hof van Friesland. Inventaris van het archief van de Raad, na

1515 het Hof van Friesland (1502). 1516-1811 (Leeuwarden 1999).

Boeles, P.C.J.A., ‘C. Baardt, drijver in de 17de eeuw’, Bulletin uitgegeven door den Neder-

landschen Oudheidkundigen Bond (Leiden 1900/1901), 143-145.

Beets, N. ‘Herscheppingen’ in: C. Hofstede de Groot, ed. Feest-bundel Dr. Abraham

Bredius aangeboden den achttienden april 1915 (2 dln.; Amsterdam 1915)

Bredius, A., Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der Holländischen Kunst des

XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts, 8 dln. (Den Haag 1915-1922).

Bruin, J.R., Varend verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de 17de en 18de eeuw

(Amsterdam 1998).

Burgers, R., De statie der paters minderbroeders te Bolsward (Groningen 1924).

Catalogus Fries zilver (Leeuwarden 1985). 

Catalogus der gouden en zilveren werken (Leeuwarden 1927).

Chong, A. en W. Kloek, Het Nederlandse stilleven (Zwolle 1999).

195Claes Fransen Baardt



Citroen, K.A., Amsterdamse zilversmeden en hun merken (Amsterdam 1975).

Citroen, K.A., Dutch goldsmiths’ and silversmiths’ marks and names prior to 1812 (Lei-

den 1993).

Claes Fransen Baardt. Vouwblad bij de tentoonstelling in het Fries Museum (3 mei-16

juni 1985).

Dam van Isselt, W.E. van., De verdediging van Friesland 1672-1673 (Den Haag 1931).

De glans die blijft. Catalogus Bolswards zilver (Bolsward 1987).

Duyvene de Wit-Klinkhamer Th.M. en M.H. Gans, Geschiedenis van het Nederlandse

zilver (Amsterdam 1965).

Faber, J.A., Drie eeuwen Friesland, 2 dln. (Leeuwarden 1973).

Frederiks, J.W., Dutch silver, 4 dln. (Den Haag 1952-1961).

Fuhring, P., Ornaments prints in the Rijksmuseum II. The seventeenth century part one 

(Amsterdam 2004).

Georges, E.F., Exposition retrospective d’objects d’art en or et argent: 1880 (Amsterdam

1880).

Goossens, E-J., Schat van beitel en penseel. Het Amsterdamse stadhuis uit de Gouden

Eeuw (Zwolle 1996). 

Groot, W. de., Inleyding tot de practyck van den Hove van Holland. Met twee registers

van Latijnsche ende bastard-Duytsche woorden in de Practijck gebruyckelijck (Den

Haag 1656).

Guibal, C.J., Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek. (Assen 1934).

Hall, J., Dictionary of subjects and symbols in art (London 1974).

Heerma van Voss, A.L. en D.D. Osinga, ‘Genealogie van het geslacht Baerdt of Baerda’,

De Nederlandsche Leeuw (1930), 1-53.

Israel, J.I., De Republiek 1477-1806 (Franeker 1996).

Israel, J.I., Radical enlightment. Philosophy and the making of Modernity (1650-1750)

(Oxford 2001).

Kalma, J.J., Een kerk in opbouw: classis Bolsward-Workum 1600-1633 (Leeuwarden

1981).

Keikes, W.H., ‘Kerkzilver van Bolswarder meesters’, Antiek, 24 (1989), 34-36.

Kiers, J. en F. Tissink, De glorie van de gouden eeuw (Zwolle 2000).

Leemhuis-Cornelissen, N.H., ‘Petrus Schotanus: een Fries schilder uit de 17de eeuw’

(doctoraalscriptie kunstgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen 1996).

Leuschner, E., Antonio Tempesta. Ein Bahnbrecher des römischen Barock und seine

europäische Wirkung (Petersberg 2005).

Molen, J.R. ter., Van Vianen, een Utrechtse familie van zilversmeden met een internatio-

nale faam, 2 dln. (s.l. 1984)

Nienes, A.P. van en M. Bruggeman, Archieven van de Friese stadhouders. Inventarissen

van de archieven van de Friese stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem

V, 1584-1795 (Hilversum 2002). 

Oldenhof, H.J., Geschiedenis van de parochie Sensmeer Blauhuis (Bolsward 1951).

Oldenhof, H.J., In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in

Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek 1580-1795 (Assen 1967).

196 Peter Schoen



Ottema, N., ‘Geschiedenis van het goud- en zilversmidbedrijf in Friesland’, De Vrije

Fries, 28 (1928), 219-333.

Quellinus, A., De voornaemste statuen ende ciraten vant konstrijck stadthuys van

Amstelredam, ’t meeste in marmer gemaeckt, 2 dln. (Amsterdam 1665-1668).

Pollhammer, K., Jacques Callot als illustrator (Wenen 1925). 

Schwartz, G., Rembrandt. Alle etsen van Rembrandt afgebeeld op ware grootte. (Haar-

lem 1977).

Schoen, P., ‘Knoeien met zilver. Postuum eerherstel voor keurmeester-generaal Claes

Clasen Balck (1670-1694)’, De Vrije Fries 79 (1999), 93-104.

Schoen, P., Heerenveens zilver 1616-1813 (Heerenveen 2002).

Sluijter, E.J., De ‘heydensche fabulen’ in de schilderkunst van de Gouden Eeuw (Leiden

2000).

Spaans, J., ‘Katholieken en de vrede van Munster’, De zeventiende eeuw, 13 (1997), 253-

260.

Stoter, M.S., De zilveren eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw (Franeker 2000).

Strauss, W.L. en van der Meulen, M., The Rembrandt documents (New York 1979). 

Tiara, A. Anecdota Frisiaca ad res ecclesiasticas catholico-romanas specta (s.l. 1696).

Vijf eeuwen kerkelijke kunst in het Friesch museum (Leeuwarden 1947).

Voet jr., E.J., Merken van Amsterdamsche goud- en zilversmeden (Den Haag 1912).

Voet jr., E.J., Merken van Friesche goud- zilversmeden (Den Haag 1932). 

Voet jr., E.J., Merken van Friese goud- en zilversmeden (bew. A. Wassenbergh en E.J.

Penning) (Den Haag 1974)

Verhey, H.J.W., Oud-katholiek zilver (s.l. 1967).

Wassenbergh, A., ‘De restauratie van het gildebord der Leeuwarden zilversmeden’, De

Vrije Fries 39 (1948), 9-14.

Wassenbergh, A., ‘De zilversmidskunst in Bolsward’, It Beaken 41 (1954), 143-153.

Weismann, A.W., Het gasthuis van Dr. Popta en Heringa State te Marssum (s.l. 1912).

Westerink, C.M., ‘De Amsterdams zilversmeden Thomas (1597-1653) en Joannes

Boogaert (1626-1673): hun nagelaten oeuvre’, in: P.M. le Blanc, ed. Kerkelijk zilver.

Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst. (Den Haag 1992).

Wiekslag van vijf eeuwen. Catalogus van de tentoonstelling Bolswards zilver (Bolsward

1955).

White, C. en K.G. Boon, ed., Hollsteins’s Dutch and Flemish etchings, engravings and

woodcuts XIX (Amsterdam 1979).

i

197Claes Fransen Baardt



Aankomst van een Nederlandse kolonist op de rede van

Demerary (uit: E.M. Post, Reinhart, of natuur en gods-

dienst, Amsterdam 1791)



‘De Keesen sijn weeder considerabel moedig’
Een Friese plattelandsjurist onder de Van Harens c.s. 

K E E S  K U I K E N

Inleiding

In de morgen van 31 oktober 1794 zette dr. Cornelius Wassenaar, voorheen
advocaat en notaris te St.-Annaparochie, voet aan wal in het slaperige tropi-
sche stadje Stabroek aan de Demerara in Guyana. Het eerste wat hij deed, was
zijn geloofsbrieven aanbieden aan de Nederlandse gouverneur Grovestins,
met wiens broer hij in Franeker rechten had gestudeerd. De kersverse kolo-
nist werd goed opgevangen. Binnen enkele dagen had hij een keurig kosthuis
en een betrekking op de secretarie.1 Wassenaar was bijna drie maanden eer-
der uit Nederland vertrokken, niet uit zucht naar avontuur (hij was al over de
vijftig) maar omdat zijn vertrouwde samenleving voor zijn ogen dreigde in te
storten.

De meest rechtstreekse dreiging kwam uit Frankrijk. Op 10 juli 1794 was
de Franse generaal Pichegru Brussel binnengetrokken. Dat de Republiek het
volgende doelwit van dit revolutionaire leger was, leed geen twijfel.2 De inva-
siemacht, waarin ook patriotse Nederlandse ballingen waren opgenomen,
zou een einde maken aan het stadhouderlijk stelsel, in Franse ogen een equi-
valent van het ancien régime van vóór 1789. De kern van dit bestel was het
patronagenetwerk van hofdignitarissen en regenten dat in de tweede helft
van de achttiende eeuw in de Republiek de lakens uitdeelde.3 In de schaduw
van deze aristocratische elite bloeide een soort quasi-aristocratie. Deze
bestond uit cliënten die zich soms al generaties lang spiegelden aan hun
patroons en veel van hun normen en waarden overnamen. De adelshistoricus
Boels schetste de bovenlaag van de ‘echte’ aristocraten als ‘nuchtere, zakelijk
ingestelde lieden, met weinig belangstelling voor in hun ogen schimmige
rechtvaardiging van hun positie, maar des te meer voor behoud daarvan in de
dagelijkse realiteit.’4 Hun wetenschappelijke belangstelling werd doorgaans
bevredigd tijdens een rechtenstudie. Op het filosofische vlak flirtte men met
de gematigde verlichting en op godsdienstig gebied met het piëtisme. ‘God,
Nederland en Oranje’ mag dan een anachronisme zijn, het tekent ten voeten
uit de mentaliteit van deze aristocratie – en van de subelite eromheen. Corne-
lius Wassenaar, de gestudeerde dorpsnotabele uit St.-Annaparochie, was een
exponent van deze tweede groep: een brave, tamelijk gegoede, conservatieve,
wat Bommelachtige burger in de marge van de Friese plattelandsaristocratie. 

Wat was vereist om in dit complexe milieu te overleven? Tegenwoordig
spreken we met de socioloog Pierre Bourdieu graag in termen van ‘kapitaal’:
economisch (landbezit, vermogen), sociaal (relaties, lidmaatschappen), cul-
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tureel (opleiding, wetenschappelijke of artistieke prestaties, mecenaat), spiri-
tueel en symbolisch kapitaal.5 Een analyse van dit kapitaal is het uitgangspunt
voor het eerste deel van dit opstel. Als ijkjaar kan 1787 gelden. Toen werd de
balans opgemaakt van Wassenaars verdiensten, bijverdiensten en bezit, met
inbegrip van zijn bibliotheek. Het jaar 1787 was echter ook een dramatisch
keerpunt in zijn leven. Tijdens de mislukte Franeker revolutie in de ‘hete
herfst’ van dat jaar werd zijn huis belegerd en hijzelf was op een haar na ont-
voerd. In de nasleep van deze gebeurtenissen werd hij bovendien bankroet
verklaard. In het tweede deel van dit artikel komt de vlucht naar Guyana
nader aan de orde.6

Stand, patronage en studie

Het Bildt was in de tweede helft van de achttiende eeuw een standenmaat-
schappij waarin we een vijftal lagen kunnen onderscheiden. De top werd
gevormd door de Van Harens, adellijke regenten die hier vanaf 1652 het griet-
manschap bekleedden en in 1682 de Van Harenskerk in St.-Annaparochie lie-
ten bouwen. Tot deze top behoorden voorts de aanverwante families Du Tour
en (Van) Aylva, die eveneens enkele malen een Bildtse grietman leverden.7

In andere Friese grietenijen werd het bestuur naast de grietmannen (die
zelf veelal in Leeuwarden of Den Haag verkeerden) vanouds gevormd door
eigenerfde boeren. Zij leverden bestuurders (‘volmachten’) voor de dorps- en
polderbesturen alsmede de plaatselijke kerkvoogden. Als ‘bijzitter’ in de grie-
tenij- of nedergerechten spraken zij tevens recht. Deze plattelandselite
beschikte over twee machtsbronnen: hun stemrecht en hun familie- en vrien-
dennetwerk (of, zoals het in een oud stuk in het familie-archief Wassenaar
heet: ‘vrienden en magen’).8 Op Het Bildt bestond het volmachtennetwerk
aanvankelijk uit pachtboeren van grotendeels Hollandse oorsprong. In de
zeventiende en achttiende eeuw ontstond hier door de verkoop van domein-
land een groep ‘nieuwe’ eigenerfden. Daaronder was ook de familie Wasse-
naar, een van de oudste volmachtengeslachten van Het Bildt. In weerwil van
hun Hollandse wortels gingen sommige takken van deze familie na de over-
dracht van hun grond de statussymbolen van de inheemse Friese eigenerfden
(zoals de Friese adelaar in het wapen) voeren.9 Een mooi staaltje assimilatie,
al bleef de voertaal in deze families overwegend Hollands. De derde laag van
de Bildtse samenleving bestond tot omstreeks 1750 uit kleinere boeren buiten
en kleine ambachtslieden binnen de dorpskernen. Anders dan de grote
grondbezitters hadden zij geen stemrechten (ook op Het Bildt waren deze
rechten aan het grondbezit verbonden). Eenvoudige boerenknechten en
werklieden vormden de onderste laag.10

Er was nog een vijfde groep, die bestond uit tamelijk aanzienlijke families,
die dicht in de nabijheid van de grietman verkeerden en diens patronage
genoten. Een enkele familie was van ‘buitenlandse’ afkomst. Zo kwamen de
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Peisels, die drie generaties lang de stadhouderlijke jachtmeesters op Het Bildt
leverden, uit Gelderland.11 Maar ook begaafde jongens uit de volmachten-
stand konden onder bescherming van de grietmansdynastie opklimmen tot
een hoog gekwalificeerde functie zoals het grietenijsecretariaat. In de zeven-
tiende eeuw werd dit ambt aanvankelijk door een lid van de grietmansfamilie
zelf bekleed en daarna door twee generaties van de boerenfamilie Wijngaar-
den uit St.-Jacobiparochie, die tevens als procureur en notaris (in Engeland
zou je zeggen als solicitor) optraden. De opvolging binnen de familie Wijn-
gaarden werd door grietman Willem (II) van Haren (1626-1708) onderhands
geregeld. Het secretariaat ging vervolgens over op de familie Albarda. De oud-
ste bekende generatie, Jan Jans (‘Joan’) Albarda, was evenmin als zijn voor-
gangers academisch geschoold. Hij werd in 1677 na de gebruikelijke staats-
examens beëdigd als procureur en notaris.12 In hetzelfde jaar werd hij
toegelaten als openbaar aanklager in kleine strafzaken bij het grietenijge-
recht. In 1686 was hij tevens klerk voor de grietenijsecretaris, die hij in 1688
opvolgde. Deze benoeming dankte hij aan de grietman, naar wie hij een zoon
Willem noemde. Waarschijnlijk is de grietman bij de doop als peter of getuige
opgetreden.13 Deze vorm van godfathership, waarmee de band tussen
patroon en cliënt voor de gemeente als het ware werd bezegeld, is ook bekend
van het Friese (later: Haagse) stadhouderspaar Willem IV en Anna van Han-
nover. Zo kregen in het midden van de achttiende eeuw nogal wat edellieden
de doopnamen Willem Anne (of Guillaume Anne). Een bekend voorbeeld is
de Friese jonker Willem Anne van Haren (1749-1835). 

Joan Albarda’s oudste zoon Cornelius ging naar de Latijnse school in
Leeuwarden en promoveerde in 1705 in Franeker in de rechten. Inmiddels
was hij zijn vader opgevolgd als secretaris, een ambt waarvoor een academi-
sche titel tegen die tijd als onontbeerlijk gold. Van een proefschrift of stellin-
gen was echter geen sprake: de verdediging daarvan was voor een forse som
afgekocht – door grietman Willem (III) van Haren?14 Dr Cornelius Albarda ver-
noemde eveneens een zoon naar deze Van Haren. Deze Willem Albarda
(1727-1749) was weer bestemd om zijn vader als secretaris op te volgen, maar
stierf al tijdens zijn eerste studiejaar in Franeker. In de Van Harenskerk beza-
ten de Albarda’s twee familiegraven. In 1749 werd de weduwe van de oud-
grietenijsecretaris dr Cornelius Albarda na de grietman Van Haren als hoogste
aangeslagen in het quotisatiekohier van Het Bildt. 

Zoals de Albarda’s vóór 1749 carrière maakten onder de hoede van de Van
Harens, zo vergaarde de familie van Cornelius Wassenaar vanaf 1749 maat-
schappelijk en cultureel kapitaal onder de Du Tours. Net als de Albarda’s
mochten zij ook financieel gezien worden. Bij de quotisatie van 1749 werd
vader Beert Wassenaar voor zijn totale huishouding aangeslagen voor ruim 85
gulden, wat hem een plaats bij de Bildtse top-twaalf opleverde.15 Beerts broer
Hoite (ruim achttien gulden) werd in dat jaar door de grietman beëdigd als
klerk op de grietenijsecretarie, een functie die een halve eeuw eerder voor de
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Albarda’s het opstapje naar het secretarisambt had gevormd. Dat ambt ging
echter in 1749 naar de zittende klerk en vervolgens naar een academisch
geschoolde jurist: de advocaat dr. Jacobus Hixenius uit Leeuwarden.16 Deze
was in 1730 net zoals dr. Cornelius Albarda in Franeker gepromoveerd zonder
verdediging van een proefschrift of stellingen – misschien ook op kosten van
de Van Harens?17 Hoite Wassenaar werd in 1753 samen met zijn broer eige-
naar van een boerderij met 20 hectare land. Deze bracht jaarlijks ruim 200
gulden pacht op. Het jaar daarop tekende Beert namens zijn vrouw Antje Jans
Kuiken voor de aankoop van een huis met schuur en ruim 40 hectare land bij
St.-Jacobiparochie. In 1767 liet hij als dorpsvolmacht van St.-Annaparochie
zijn naam vereeuwigen op de nieuwe klok voor de Van Harenskerk, samen
met onder meer de grietman Jacob Adriaan baron du Tour (1734-1780) en dr.
Henricus Andreae (1736-1806), de toenmalige grietenijsecretaris.18

Corneli(u)s Wassenaar, gedoopt op 22 december 1743 in dezelfde Van
Harenskerk, was vernoemd naar zijn grootvader Cornelis Bartouts Wassenaar
(1678-1726), procureur en notaris te St.-Annaparochie. Deze boerenzoon
(zijn vader was daarnaast ontvanger voor het Oud-Bildt) had, net zoals de
Wijngaardens en Joan Albarda, voor Gedeputeerde Staten van Friesland
staatsexamen gedaan. Hij werd in 1704 toegelaten als procureur in civiele
zaken voor het grietenijgerecht en in 1710 als notaris.19 Als notaris zegelde hij
met zijn familiewapen: een dwarsbalk vergezeld van drie halve manen (‘was-
senaars’), gedekt met een kroontje.20 Dit vertoon van symbolisch kapitaal
maakt duidelijk hoe statusgevoelig de familie was. Er zijn daarvan wel meer
voorbeelden aan te wijzen. Zo staat Cornelis Bartouts in 1706 te boek als eige-
naar van vier grafsteden in de kerk, pal naast die van de Albarda’s.21 Hij trouw-
de in 1710 met Syke Hoites, een schoonzuster van de jachtmeester Coenraad
Peisel, en trad zo toe tot het netwerk rond de grietman. Zijn beide zoons zet-
ten zijn rechtspraktijk echter niet voort. Hoite werd boer en later klerk ter
secretarie en Beert Wassenaar werd winkelier. Deze laatste kreeg naderhand
een voorname en lucratieve nevenbetrekking: hij werd in 1770 substituut-
ontvanger-generaal voor het gehele Bildt. Hij was ook de vader van Cornelius
die zich in 1762 samen met Cornelius Albarda, kleinzoon en naamgenoot van
de oud-grietenijsecretaris, als student in Franeker inschreef. Cornelius Albar-
da stierf als kandidaat in 1768 in zijn ouderlijk huis te Ferwerd.22 Cornelius
Wassenaar promoveerde echter in 1767 op een Franeker proefschrift met bij-
behorende stellingen. 

In deze tak van de familie Wassenaar lijkt al met al sprake van een sterke
drang to keep up with the Albardas. Opmerkelijk is dat beide families namen
voerden van oude adellijke geslachten (Alberda uit Groningen, Van Wassena-
er uit Holland) zonder dat ooit een aantoonbare verwantschap is vastgesteld.
Ook de Wijngaardens, de voorgangers van de Albarda’s als secretarissen, voer-
den een naam die een aristocratische afkomst kon suggereren.23 Het leek zo
alsof deze door de grietman benoemde ambtsdragers een soort plaatselijke
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schaduwaristocratie vormden. Daarin past ook de keuze van een academische
rechtenstudie voor de oudste zoon van Beert Wassenaar. Het was een strategi-
sche investering in het sociale en culturele kapitaal van de familie Wassenaar,
die in 1767 ‘meepromoveerde’: van de klasse van plaatselijke solicitors zoals
Cornelis Bartouts naar die van voor het Hof toegelaten barristers. 

Een Franeker promovendus

Een hoogst enkele keer is in Franeker nog een academische promotie te zien.
Een mooi gezicht: professoren schrijden onder klokgebeier over de Grote Bre-
deplaats naar de Martinikerk, voorafgegaan door een pedel die zijn kwetsba-
re zilveren staf voor de gelegenheid uit Groningen heeft meegebracht. In de
achttiende eeuw was het helemaal een lawaai van belang. Toen werd een Fra-
neker promotie aangekondigd met trompet- en klaroengeschal, voortge-
bracht door de jaargenoten van de promovendus.24 Zo’n promotie was boven-
dien een prijzige zaak, zo blijkt uit een besluit van de Franeker Senaat uit
1648. In 1810 waren de kosten al opgelopen tot honderden guldens.25 Promo-
ties vonden vooral plaats in de rechtenfaculteit en dan vooral omdat het doc-
toraat in de beide rechten de weg opende tot een goedbetaalde advocaten-
praktijk. Theologen, die minder maatschappelijk aanzien genoten omdat hun
studie veelal niet door hun familie maar door de overheid of een particuliere
stichting werd bekostigd, zagen er doorgaans van af.26 Wie toch promoveerde,
deed dat liefst op losse stellingen die in Franeker vanouds gratis werden
gedrukt. In de jaren zestig van de achttiende eeuw liep echter ook het aantal
rechtenpromoties op een proefschrift terug tot 15%. Voor 15 gulden kon toen
de verdediging daarvan (of van de stellingen) worden afgekocht.27

De Bildtse rechtenstudent Cornelius Wassenaar behoorde tot de ‘brave’
vijftien procent, die nog een proefschrift met stellingen schreef, liet drukken
en in het Latijn verdedigde. Zijn vader moet zeker in staat worden geacht zijn
studie te bekostigen.28 Wel lijkt er voor het proefschift financiering van bui-
tenaf te zijn geweest. Dat blijkt uit de opdrachten aan drie Bildtse prominen-
ten: de zojuist genoemde grietman J.A. baron Du Tour; diens vriend, de Fra-
neker advocaat dr. Mathijs Smit, van 1763 tot 1767 tevens Du Tours
plaatsvervanger in de Friese Staten; en ds. Georgius Lemke te Harlingen, tot
1765 gereformeerd predikant te St.-Annaparochie.29 In navolging van de
Albarda’s heeft dr. Cornelius Wassenaar zijn dank aan de grietman vermoede-
lijk later tot uiting gebracht door een zoontje naar hem te vernoemen.30 Hier-
mee bezegelde ook het gezin Wassenaar zijn fideliteit aan een adellijke godfa-
ther. De Du Tours en hun verwanten waren voorts graag geziene klanten in de
notarispraktijk van hun beschermeling.31

Cornelius was niet de eerste van zijn familie die in Franeker ging studeren,
maar wel de eerste die er aan de prestigieuze rechtenstudie begon.32 In het
jaar van zijn aankomst verkeerde de Franeker rechtenfaculteit overigens al in
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zijn nadagen. Trokken in de zeventiende eeuw de hoorcolleges van beroemd-
heden zoals Ulricus Huber nog talloze studenten van heinde en verre, in 1762
schreef zich nog slechts een dozijn eerstejaars in de rechten in, de meesten
uit Friesland.33 Mogelijk kwam Cornelius in dat jaar in de kost bij zijn welge-
stelde achterneef Feike Beerts Wassenaar (1722-1795), die in Franeker een
bakkerij dreef en als lid van de vroedschap enkele jaren burgemeester was.34

Feike en zijn vrouw, de Franeker patriciërsdochter Sytske Lucas Salverda,
hadden zelf geen kinderen. 

De Franeker hogeschool bood getalenteerde jongemannen zoals Corne-
lius Wassenaar niet alleen een intellectuele uitdaging, maar ook de kans om
sociaal kapitaal op te bouwen. Binnen de Friese standenmaatschappij, waar-
in met name de adel als een gesloten groep leefde, vormde het studentenmi-
lieu een vrijplaats, waar jonkers en anderen tot op zekere hoogte ongedwon-
gen konden verkeren. Hier kwamen adellijke rechtenstudenten bijvoorbeeld
in contact met aankomende theologen die later konden worden beroepen
naar een gemeente waar de familie van een oud-universiteitsgenoot als griet-
man de beslissende stem in het kapittel had. Zo blijkt uit het album amico-
rum van de jurist en classicus Johannes Ruardi, een jaargenoot van Cornelius
Wassenaar, dat de rechtenstudent Nanning du Tour (in 1767 ingeschreven als
‘nobilis Frisius’, en een achterneef van de Bildtse grietman) bevriend was met
de theologiestudent Egbertus Henricus Tenckinck. Deze laatste werd in 1779
beroepen naar St.-Annaparochie. Vergelijken we het album van de commoner
Ruardi bijvoorbeeld met dat van de Friese nobilis Frederik Hessel van Burma-
nia (aangekomen 1757, kandidaats 1762, promotie 1763), dan bevat dat van
Ruardi zelfs een hoger percentage adellijke inscribenten.35 De sententieboe-
ken van de Franeker Senaat tonen tenslotte aan dat adellijke en niet-adellijke
studenten in de tweede helft van de achttiende eeuw meer dan eens geza-
menlijk kattekwaad uithaalden.36

In 1767 verdedigde Cornelius Wassenaar zoals gezegd zijn Latijnse proef-
schift op gezag van de Franeker rector magnificus, de jurist Herman Canne-
gieter. Het is een wat brave, juridisch niet bijster bevlogen of briljante, maar
bij vlagen geestige verhandeling over wetsontduiking (fraus legis).37 Hierbij
een kleine proeve van een niet al te technisch gedeelte van de Latijnse tekst in
modern Nederlands.38

Overal in de geschiedenis liggen de voorbeelden van wetsontduiking voor het
oprapen. Alle geleerde boeken staan er vol mee en wetgevers van een minder
kaliber dan een Solon of Lycurgus moeten wel uiterst bezorgd zijn, dat er bij
het uitvaardigen van wetten zeer verstandig mee wordt omgegaan. Het
behoeft immers geen betoog dat de streken, misleidingen en kunstgrepen van
geslepen en kwaadwillende lieden schadelijk zijn. Het spreekwoord zegt:
inventa lege reperta fraus.39 Het bekendste voorbeeld is dat van G. Licinius
Stolo bij Livius, Valerius Maximus en Plinius.40 Toen Stolo een wetsvoorstel
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deed dat men niet meer dan 500 morgen land mocht bezitten, kocht hij zelf
1000 morgen en droeg daarvan de helft op aan zijn zoon, die hij om zijn ver-
grijp te verhullen eerst formeel meerderjarig had verklaard. Daarvoor is hij
door M. Popelias Laenas aangeklaagd en tot een boete van 10.000 veroordeeld.
Dat afstammelingen van Romulus deze drogredenen hebben gebruikt om
overdrachts- of successierechten te ontduiken, leert Salmasius naar aanlei-
ding van Plautus.41 Een gedenkwaardig voorbeeld bestaat ook bij Tacitus.42

Toen het Driemanschap had verordend dat geen doodstraf mocht worden vol-
trokken aan een ongehuwde of onvolwassen maagd, besloot Tiberius dat de
beul de dochter van Sejanus eerst diende te ontmaagden voordat zij van de
Trap der Zuchten in de Tiber mocht worden gegooid.43 Zie Lipsius, anders:
Casaubonus.44 Toen het de Korinthiërs bij wet verboden werd om schepen weg
te schenken, verkochten ze die voor vijf drachmen per stuk aan de Atheners.45

Ik zou hier nog zeshonderd voorbeelden kunnen geven, maar dat zou te ver
voeren. Wie meer verlangt, leze Veltmans commentaar op de Prota, Pufendorff
en Majansius.46 Verder lijkt het tot dusver te berde gebrachte de domheid te
onderschrijven van de inwoners van zekere stad aan wie bij openbaar besluit
was bevolen bij het vallen van de avond een lantaarn te dragen. Al snel sjouw-
de iedereen ’s avonds rond met een lege lantaarn zonder licht. Dus kwam er
een nieuw besluit dat ze ook een kaars in het apparaat moesten zetten. Dat
gebeurde, maar deze kaarsen werden niet aangestoken. Tenslotte bepaalde
een derde besluit dat de lantaarns een brandende, lichtgevende kaars dienden
te bevatten. Hier kan ook worden verwezen naar die Engelsman wie het bij een
of andere wet op straffe des doods verboden werd met twee vrouwen tegelij-
kertijd getrouwd te zijn. Hij nam er daarom gezellig een derde bij. Ik geef nog een
voorbeeld van de onnozele haarkloverij van een advocaat. In zekere stad was
een verordening uitgekomen dat advocaten ‘met haare mantels’ op de pleitzaal
dienden te verschijnen. Eén advocaat vatte het woord ‘haare’ op als ‘haren’. Hij
liet een Turkse groene mantel van kameelhaar maken en verscheen daarmee op
de zaal.47 Om niet in parodie te vervallen, laat ik de andere voorbeelden nu rus-
ten en keer ik terug tot de orde. Ik stel vast dat wetsontduiking op vier belangrij-
ke wijzen wordt begaan en wel door verdraaiing van zaken, van personen, van
overeenkomsten en van het overeen te komene [...].

De slotsom van zijn betoog is, dat wetsontduiking naar redelijkheid en billijk-
heid dient te worden behandeld. Achterin dit proefschrift staan de in Frane-
ker toen nog gebruikelijke lofdichten op de promovendus: in dit geval twee in
het Nederlands op naam van zijn paranimfen Petrus van Dorp en Hoite Peisel
en één anoniem Friestalig gedicht.48 Het gedicht van Hoite Peisel (1744-1788),
de zoon van de jachtmeester Coenraad Peisel, bevat een aanwijzing over de
klassieke vooropleiding van de promovendus. Peisel noemt zijn achterneef
namelijk ‘Lemkes koesterzoon’ en daaruit lijkt te volgen dat deze zijn eerste
Latijnse lessen van de voormalige dorpspredikant heeft gehad. Peisel en Was-
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senaar, die bijna even oud waren, hebben vermoedelijk ook samen katechisa-
tie bij Lemke gelopen.49

De classicus Van Dorp, die zich twee jaar na Cornelius Wassenaar als stu-
dent inschreef, was gedurende zijn studietijd een van de meest gevraagde
gelegenheidsdichters in Franeker.50 Van Hoite Peisel zijn behalve dit ene
lange, ‘uit vriendschap, niet door kunst’ geschreven lofdicht, verder geen let-
terkundige producten bekend. Uit zijn schaarse bewaarde politieke redevoe-
ringen (hij zou omstreeks 1785 als een van de leiders van de Bildtse patriotten
optreden) laat hij zich kennen als een niet geheel onbegaafd redenaar, maar
allerminst als een groot stilist.51 Heeft hij zich wellicht tot Lemke gewend om
namens of met hem dit vriendengedicht te schrijven? Een klein fragment:

Juich nu, beroemd en vruchtbaar BILDT, / Aan ’s barsen Noordzees zuider-
boorden,
Waar laatst nog ’t langgelepeld wild / Zo geurig weidde in FRIESLANDS noor-
den [...]
Wijl vader Phoebus, milde gaven / Hem schenkend, ’s jongelings hart ontvonkt
Om nog al verder door te draven / Op ’t deugdzaam spoor der billijkheid, 
Om ’t onrecht van het BILDT te weren / Tot staving der rechtvaardigheid.

Van Dorp laat in de laatste verzen van zijn lofdicht voor Wassenaar de Griekse
huwelijksgodin Hymen opdraven. Wassenaars uitverkorene Grietje was een
dochter van de welgestelde boer Bente Walings uit St.-Annaparochie.52 Kort
nadat de jonge doctor vanuit Franeker als niet-belijdend lidmaat in zijn
geboortedorp was ingeschreven, werd het huwelijk van de kansel van de kerk
afgeroepen.53 Daar werd in 1769 ook hun eerste zoon gedoopt.

Jaargenoten

De Franeker jaargenoten en vrienden van Cornelius Wassenaar leren we ken-
nen uit hun alba amicorum. In de zeventiende eeuw verzamelden studenten
korte gedichten, wapens en zinspreuken van docenten en studievrienden aan
de verschillende universiteiten die zij tijdens hun studie aandeden (peregri-
natio). In de achttiende eeuw werden studenten in Nederland honkvaster.
Vrijwel niemand bezocht meer dan één, hooguit twee universiteiten. De tra-
ditie van de alba bleef bestaan, maar kreeg in Franeker in de achttiende eeuw
een bescheidener vorm. De alba waren nog steeds fraai gebonden boekjes,
meestal in een luxueuze cassette, maar de inhoud was vergeleken met zeven-
tiende-eeuwse voorbeelden sober. Wapenafbeeldingen (en illustraties in 
het algemeen) waren zeldzaam en het Nederlands verdrong geleidelijk het
Latijn, met uitzondering van een klassieke zinspreuk (symbolum) bij iedere
inscriptie.54
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In 1765 schreef Cornelius Wassenaar in het Latijn in het album van zijn jaar-
genoot Johannes Ruardi: ‘Zoals het gele goud gezien wordt in de vlammen, /
zo laat de trouw zich kennen in de loop der jaren [...]’. Het gaat om een con-
ventioneel vriendschapsgedicht, gevolgd door de zinspreuk: ‘Vriendschap
vermag alles’ en de woorden: ‘Dit weinige wist de Friese rechtenstudent C.
Wassenaar uit Annaparochie te schrijven voor zijn meest onbevangen vriend
J. Ruardi, ter herinnering aan je vriend voor altijd.’55 In 1782 schreef hij met
zijn achterneef Jan Philippus Wassenaar in het Nederlands in het album van
diens jaargenoot, de theologiestudent Hajo Bangma: ‘Oog omhoog, mijn ziel
naar boven / Hier beneden is het niet. Het rechte leven, leren, loven / Dat is
daar men Jezus ziet.’56 Dit is geen oorspronkelijk vers maar een slordige kopie
van ‘Hoog! Omhoog! Mijn ziel, naar boven!’ uit de in de achttiende eeuw veel-
gelezen bundel Uyt-spanningen van de Utrechtse predikant Jodocus van
Lodenstein (1620-1677).57 De zinspreuk en de opdracht zijn Nederlandse ver-
sies van Wassenaars albumblad voor Ruardi. Op het blad daartegenover
schreef ‘J. P. Wassenaar S.S. Theol. Stud.’ een Latijns couplet van Cato met
daarbij de zinspreuk memento mori. Het is duidelijk dat de neven Wassenaar
deze inscripties niet gebruikten als een vorm van zelfexpressie maar als een
middel om hun plaats aan te geven binnen het netwerk van hun studievrien-
den. Daarbij bestond hooguit enige keuzevrijheid in de taal (doorgaans Latijn
of Nederlands) en het stijlregister (klassiek, vroom of vriendschappelijk).
Wanneer we de kring van jaar- en studiegenoten van beide neven bezien als
een veld waarop sociaal kapitaal en krediet werd vergaard, dan fungeerde het
album daarbij als spaarbankboekje.58

In het jaar waarin Wassenaar zijn vriendschap aan Ruardi betuigde, zorg-
den andere studie- en jaargenoten voor zoveel opschudding dat zelfs de pro-
cureur-generaal van het Hof van Friesland zich er (zeer tegen de zin van de
Franeker Senaat) persoonlijk mee bemoeide. Op 20 februari 1765 werden vier
rechtenstudenten van de Hogeschool verwijderd. Twee van hen, B. Lutteken
en F. Muller, waren jaargenoten van Wassenaar.59 Zij deelden een studenten-
huis met de theologiestudent L. Serrurier, in wiens album ook de beide ande-
re ‘loskoppen’ schreven.60 Van een van hen, Th. van den Berg, bleef eveneens
een album bewaard. Daarin lezen we dat hij in 1770 Nederlands consul in
Messina werd.61 Uit de sententieboeken van de Senaat valt af te leiden dat kat-
tenkwaad binnen de academische gemeenschap (vooral de classicus prof. dr.
Johannes Schrader was het voorwerp van heel wat studentenstreken) min of
meer werd gedoogd en hooguit licht bestraft. De vier belhamels van 1765 ver-
grepen zich echter aan Franeker burgers en dat rechtvaardigde blijkbaar de
drastische sanctie die een verbanning van de Hogeschool ongetwijfeld was.62

Een en ander maakt ook begrijpelijk dat Cornelius Wassenaar, die nogal wat
vooraanstaande Franekers in zijn familie had, zich ver van deze groep hield.
Hij schijnt ook verder een tamelijk brave student te zijn geweest. Zijn naam
ontbreekt zowel in de alba van Serrurier en Van den Berg als in de strafregis-
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ters van de Senaat. De naam Wassenaar komt wel voor in de strafregisters,
echter niet als verdachte maar als benadeelde. In 1766 klaagde burgemeester
Feike Beerts Wassenaar bij de Senaat dat twee kandidaten in de rechten bele-
digende gedichten of paskwillen tegen hemzelf en drie aangetrouwde nicht-
jes (de gezusters Salverda) hadden geschreven.

Alida, één van deze gezusters Salverda, trouwde in 1767, het jaar van Cor-
nelius Wassenaars promotie, met de jurist dr. Tjeerd Banga, eveneens lid van
de Franeker vroedschap. Een van de bruiloftsgedichten was geschreven door
de latere Franeker hoogleraar Evert Abrams Wassenbergh. Dit Friestalige
gedicht voor ‘Tjeerd Siedses en Aaltje Anders’ (Wassenbergh hield het graag
eenvoudig) bevat stijlelementen die terugkeren in een Fries promotiegedicht
voor Cornelius Wassenaar: ‘Oon die brauwe jonge Knillis Wassenaar da hy
Doctir waard’.63 Dit laatste vers is echter niet aanwezig in de verzameling
autografen van Wassenberghs gedichten. Als auteur zouden ook twee andere
bekenden van Wassenaar in aanmerking kunnen komen: zijn achterneef
Feike van der Ploeg (1736-1790), een van de bekendste Friestalige dichters uit
de achttiende eeuw, en zijn vriend en jaargenoot Johannes Ruardi.64 Leggen
we het promotiegedicht op de Taaldatabank van de Fryske Akademy, dan
wijst het taalgebruik naar de Noordoosthoek, met name naar Kollumerland,
Dantumadeel, Smallingerland of Tytsjerksteradiel. Dit zou mogelijk een aan-
wijzing kunnen zijn dat Ruardi en niet Wassenbergh de auteur van het Friese
gedicht is. Wassenberghs wortels liggen in de Greidhoek (Franeker en Ach-
lum), maar de familie van Ruardi’s moeder had in de achttiende eeuw sterke
banden met Ryptsjerk in Tytsjerksteradiel. Het taalprofiel past ook minder
goed bij de geboren en getogen Franeker Van der Ploeg, die overigens pas
vanaf 1772 in het Fries is gaan publiceren.65

Hoe stond het met de politieke voorkeur van Wassenaars jaargenoten? Van
de veertien Franeker eerstejaars rechtenstudenten uit 1762 overleden er twee
(C. Albarda, C. Doys) voor hun promotie. Twee anderen (B. Lutteken, F. Mul-
ler) waren zoals gezegd in hun eerste studiejaar van de hogeschool verwij-
derd. Van de acht gepromoveerden stemden in 1786 twee (S. Basseleur, D.S.
Mebius) in de Friese Staten voor de beteugeling van de patriotse pers en
weerkorpsen.66 Wassenaar, Grovestins en ook Ruardi zijn voorts tot het prins-
gezinde kamp te rekenen.67 Geen van Wassenaars jaargenoten nam deel aan
de Franeker revolutie van 1787 en ook bij de patriotse ballingen in Frankrijk
zoeken we hun namen tevergeefs.68 Wel waren vier jaargenoten familie van
bekende patriotten. Mebius was een neef van ds. J.E. Mebius en Th.E. Bergs-
ma van de gematigde J.C. Bergsma. Klaas Hoekstra was een zwager van de
radicale H. Tuinhout en J.W. Valckenaer een neef van de eveneens radicale
Franeker hoogleraar J. Valckenaer. De verhoudingen lagen binnen deze groep
alumni kennelijk niet veel anders dan binnen de groep Franeker hoogleraren
uit de jaren tachtig van de achttiende eeuw, van wie ongeveer één-derde
prinsgezind was en één-derde rechtstreeks of indirect betrokken bij de patri-
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otse beweging.69 Maar zelfs uitgesproken patriotse professoren zoals Coop-
mans en Van Kooten stonden in de jaren zestig nog broederlijk verenigd met
oranjeklanten zoals Wassenaar in het dikke vriendenalbum van Ruardi. 

Oranjeklant

Zoals vrijwel al zijn pas gepromoveerde jaargenoten liet de jonge doctor Was-
senaar zich inschrijven als advocaat voor het Hof van Friesland. Hij behoorde
echter niet tot de happy few die tussen 1767 en 1794 regelmatig voor het Hof
optraden: zijn jaargenoot Sipco Basseleur uit Bolsward en Henricus Frieswijk,
Thomas Wieland en Theodorus Wier(d)sma (alle drie gepromoveerd in 1763)
uit Leeuwarden.70 Het hoogtepunt van zijn politiek-juridische loopbaan lijkt
achteraf een verzoekschrift voor een groot revies aan Gedeputeerde Staten in
1786 inzake de Bildtse grietmanskwestie. Zulke verzoeken waren doorgaans
kansloos en ook de Bildtse grietman Van Aylva, voor wie Wassenaar optrad,
zag zijn eis niet door het hoogste Friese rechtscollege erkend. Basseleur was,
zoals we al zagen, ook actief in de provinciale politiek. Als substituut-afge-
vaardige namens de grietman van Franekeradeel, Carel George graaf van Was-
senaer Twickel (geen familie), nam hij van 1781 tot 1784 deel aan de bespre-
kingen van het zogeheten ‘geheim comité’, een groep van acht Statenleden
die van de Landdagen meer wilden maken dan een rubber stamp parliament

209Een Friese Plattelandsjurist

Een negentiende-eeuwse Friese dorpsnotaris (R. Buijsing te Augustinusga) en zijn

cliënten (collectie Fries Museum)



in dienst van de stadhouder. Toen het comité in 1784 uiteenviel in gematigde
‘aristocraten’ en radicale ‘democraten’, stemde Basseleur op gezag van zijn
(uitlandige) grietman met de aristocraten mee.71

Dr. Cornelius Wassenaar was dus binnen de Friese balie geen topadvo-
caat. Een patriots schotschrift noemt hem in 1784 zelfs ‘dr Weetniet’ omdat hij
nooit een zaak zou hebben gewonnen. Maar misschien is zijn studie ook wel
nooit bedoeld geweest als opstap naar een carrière in de advocatuur. In
november 1770 gaf Cornelius Wassenaar namelijk voor het eerst acte de pré-
sence als jongste bijzitter in Het Bildtse grietenijgerecht. In 1781 schoof hij
door naar de tweede plaats en vanaf 1782 voerde hij als oudste bijzitter de
titel ‘substituut-grietman’.72 De symbolische waarde van dit laatste predikaat
kan moeilijk worden overschat. Een en ander nam niet weg dat Wassenaar
daarnaast een plaatselijke rechtspraktijk als procureur en notaris uitoefende,
net zoals zijn grootvader een halve eeuw eerder. Verder genoot hij inkomen
uit zijn onroerend goed en na de dood van zijn vader in 1777 nog uit een
handvol andere ambten. Zo werd hij behalve substituut-grietman en substi-
tuut-ontvanger-generaal tevens ontvanger van de polder Nieuw-Bildt (1777-
1787) en van de daarvan in 1736 afgesplitse Bildtpollen (1777-1785). In dit
alles lijkt hij op het eerste gezicht een tegenpool van zijn jaargenoot Basse-
leur, die immers van zich deed spreken als advocaat voor het Hof en boven-
dien in de provinciale politiek. Wat zij echter gemeen hadden, was de patro-
nage van een adellijke grietman: bij Basseleur van de veelal uitlandige
Twickel, bij Wassenaar van baron Du Tour en zijn opvolgers. 

Hiermee is de lijst nog niet uitgeput. Tot november 1787 was Wassenaar
ook particulier ontvanger van de reële goedschattingen en ontvanger-gene-
raal van de gemeente-omslagen in St.-Annaparochie. Hij was toen bovendien
rentmeester over het Bildtse vastgoed van mevrouw Du Tour, de douairière
van de in 1780 overleden oude grietman, en van de in datzelfde jaar benoem-
de nieuwe grietman Hans Willem van Aylva (1751-1823).73 Beide adellijke
patroons eerde Wassenaar in april 1787 door zijn op 2 maart van dat jaar
geboren zoontje Johannes Jacobus te laten dopen: Johannes naar de zittende
grietman, Jacobus naar de overleden baron Du Tour. Voor het eerst kreeg zo
een ‘Friese Wassenaar’ een dubbele doopnaam in plaats van de traditionele
naam met patroniem. Dubbele doopnamen waren toen al geruime tijd in
gebruik bij de Friese aristocratie, die die gewoonte van de stadhouderlijke
familie had overgenomen.74 Deze vernoeming was opnieuw een investering
in sociaal en symbolisch kapitaal. 

De uiteenlopende ambten die Cornelius Wassenaar in de jaren zeventig
op Het Bildt bekleedde, verwijzen in feite naar zeer verschillende vormen van
sociaal krediet. De vervulling van al deze bedieningen vereiste dan ook enige
koorddanskunst. Het bijzitterschap was een potentiële bron van belangente-
genstellingen omdat Wassenaar daarnaast een particuliere rechtspraktijk uit-
oefende. In de praktijk waren hier echter weinig complicaties. Het grietenijge-

210 Kees Kuiken



recht hield niet in alle zaken voltallig zitting en dr. Wassenaar had daardoor
voldoende ruimte om nu en dan als procureur een partij voor ditzelfde
gerecht te vertegenwoordigen. Het ontvangerschap van de beide polders lijkt
op het eerste gezicht minder problematisch, maar het was niettemin een
gekozen functie. Dat de familie Wassenaar dit ambt drie generaties lang kon
vervullen, zegt iets over het sociaal krediet dat zij bij hun mede-ingelanden
genoten. Het is misschien wat kort door de bocht om in dit verband van ‘twee
machtsbronnen’ te spreken, maar dat zowel de stemverhoudingen als de
vriendschaps- en maagschapsbetrekkingen binnen dit netwerk een voorna-
me rol speelden, is duidelijk. Bijzonder binnen de Bildtse verhoudingen is dat
het grondbezit op het Nieuw-Bildt al in de zeventiende eeuw grotendeels was
geprivatiseerd. De ingelanden genoten hier dus al enige generaties lang de
status van eigenerfden. Zoals de meeste landeigenaren hadden zij stevige
bedenkingen bij de vele vormen van provinciale belastingheffing, waarvoor
de grietman ambtshalve als ontvanger-generaal optrad. Als door de grietman
benoemd (en dus niet gekozen) substituut moest Wassenaar zo nodig ferm
tegen de Bildtse belastingplichtigen optreden – ook tegen de ingelanden van
de beide polders die hem zelf de inning van de dijkomslagen hadden opge-
dragen.

Een dergelijke opeenstapeling van functies vereiste bovendien af en toe
een delicaat balanceren tussen fidélité aan de adellijke patroon of trouw aan
de eigen naaste vrienden en magen.75 Wassenaar werd in 1788 voor deze keus
gesteld toen zijn neef Hoite Peisel zich tot hem wendde om rechtsbijstand.76

Hoite was in 1771 zijn vader Coenraad Peisel opgevolgd als jachtmeester. Hij
woonde zoals zijn vader en grootvader bij het stadhouderlijke jachthuis. In
1778 werd hij wegens herhaalde misdragingen oneervol ontslagen. Peisel, die
in 1767 bij de promotie van zijn neef diens rechtvaardigheid had geprezen,
eiste nu dat Wassenaar hem zou verdedigen. Deze wenste echter de relatie
met de grietman hiermee niet te belasten. Het gesprek duurde tot diep in de
nacht. Uiteindelijk viel de verhitte Peisel Wassenaar met een mes aan. Wasse-
naar deed aangifte en Peisel werd in 1779 door het Hof tot een boete veroor-
deeld. Inmiddels was hij getrouwd met een zuster van Wassenaars vrouw. Zij
bracht als bruidsschat de koopsom voor het voormalige jachthuis mee, zodat
het echtpaar daar, ondanks Peisels veroordeling kon blijven wonen. De ver-
bitterde Peisel ontpopte zich in de volgende jaren tot een fanatiek tegenstan-
der van de prinsgezinden. Met zijn ervaring als jachtmeester kreeg hij in 1784
de leiding van het pas opgerichte patriotse weerkorps.

De nieuwe grietman deed in deze jaren weinig om zich geliefd te maken,
met name door zijn optreden als afgevaardigde namens Het Bildt in de Friese
Statenvergaderingen. Hij ontpopte zich daar weldra als een koppige oranje-
klant (en informant van de stadhouder) die alle door het geheim comité voor-
bereide voorstellen dwarsboomde. Het comité ijverde in deze jaren vooral
voor de verlaging van de Friese bijdrage aan de staatskas. De stemhebbende
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grondeigenaars van Het Bildt, waaronder veel doopsgezinden, kozen daarom
in 1782 niet Van Aylva in de Staten maar de Weststellingwerver grietman Wil-
lem Anne van Haren, lid van het geheim comité en een achterneef van Du
Tour. Van Aylva had dus op Het Bildt weinig vrienden, maar in 1783 verscheen
een anoniem Bildts pamflet ‘nopens het stemmen van een edelman ter lands-
dag’ dat het toch voor hem opnam. Dat de brave Cornelius Wassenaar hierin
de hand had, lijdt geen twijfel. Hiermee belandde hij in patriotse ogen als
trouwste ‘substituut’ van de grietman definitief in het prinsgezinde kamp, wat
zijn verhouding met Peisel nog verder op de proef stelde. De vete met zijn
zwager werd in de volgende jaren uitgevochten in een reeks pamfletten. In
1784 schreef Wassenaar (weer anoniem) een Bilts Avenpraatje, waarin ander-
maal de keus van de boeren voor Van Haren werd bekritiseerd. In drie patriot-
se duplieken werd hem vervolgens verweten dat hij zijn eigen neef en zwager
een borgtocht had geweigerd. Wassenaar sloeg terug onder het pseudoniem
‘Jacob Waarmond’ met een verwijzing naar Peisels veroordeling in 1779.

In 1785 verloor Peisel de leiding over het weerkorps. Hij richtte nu zijn
eigen vrijkorps op. In hetzelfde jaar werd grietman Van Aylva, mede door
manipulaties van een groep prinsgezinde stemmers rondom dr. Wassenaar,
opnieuw afgevaardigd naar de Staten. Het jaar daarop won de tegenpartij met
Van Haren, overigens dankzij dezelfde kunstgrepen. Een kort geding van Was-
senaar voor Gedeputeerde Staten in februari 1786 mocht niet baten. In het
voorjaar van 1787 won Van Haren opnieuw. Het krediet van Wassenaar bij zijn
mede-ingelanden daalde nu tot het nulpunt. In hetzelfde jaar trad hij terug
als dijkontvanger van het Nieuw-Bildt. Het was het begin van het einde.

De hete herfst van 1787

Omstreeks dezelfde tijd werd Hoite Peisel gekozen tot secretaris van het
inmiddels weer eendrachtig optredende Bildtse exercitiegenootschap. De
nieuwe hoofdrol die Peisel zich in de patriottische beweging toedichtte, viel
niet in goede aarde bij zijn vrouw en schoonfamilie. Op 23 februari liet Corne-
lius Wassenaar als gemachtigde voor mevrouw Peisel haar aandeel in de ech-
telijke boedel aan het gezag van haar man onttrekken. Een maand later ver-
kocht Peisel zijn eigen wagenpark (waaronder een beugelsjees en een faëton),
vee en landbouwgereedschap. In de zomermaanden juli en augustus hield hij
grootscheepse exercities in St.-Jacobiparochie en St.-Annaparochie. In de
laatste week van augustus kwam het hoogtepunt toen Peisel en zijn mannen
in St.-Annaparochie een vorm van straatterreur begonnen uit te oefenen. In
de nacht van zondag 26 op maandag 27 augustus vielen zij de dienaren van
het gerecht aan die daar hun ronde deden, en dreigden dat er weldra koppen
zouden rollen. De volgende morgen liet Peisel de klok luiden en de trom
slaan. Kort daarop vertrok hij met dertig man naar Franeker, waar een groep
Friese ‘democraten’ inmiddels een patriotse tegenregering had uitgeroepen.
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In het voorbijmarcheren riep Peisel bedreigingen naar Beert, de toen acht-
tienjarige oudste zoon van Wassenaar. Zodra zijn vader dit hoorde, reed hij
met de jachtmeester Lochnaar (Peisels opvolger) en een hovenier van de
grietman naar Leeuwarden om de autoriteiten in te lichten. Op de heen- en
terugreis werd hun wagen enkele malen aangehouden door met stokken
gewapende patriotten. 

Op woensdag 29 augustus reed dr. Wassenaar opnieuw naar Leeuwarden
om bij de procureur-generaal de volgende dag een verklaring over de gebeur-
tenissen af te leggen. Pas donderdagavond tegen tienen kwam hij thuis, waar
hij zijn vrouw, kinderen en moeder aantrof. Kort daarop meldde zijn buur-
man hem het gerucht dat Peisels mannen hem naar Franeker wilden ontvoe-
ren. Wassenaar bedacht zich geen ogenblik. Hij sloop onder dekking van de
duisternis eerst naar het huis van de buurman en vandaar naar Lochnaars
huis. Met een polsstok vluchtte hij vervolgens door de weilanden naar de
boerderij van Gerrit Ages. Van daaruit wist hij in de nacht met een wagen
Leeuwarden te bereiken, waar hij de volgende dag opnieuw een verklaring bij
de procureur-generaal aflegde.

Op vrijdag 31 augustus kwamen zijn vrouw en zijn buurman met Gerrit
Ages in Leeuwarden verslag uitbrengen. De geschokte notaris moest uit hun
mond vernemen hoe Peisel en vijftig tot de tanden gewapende mannen om
één uur ‘s nachts zijn woning hadden omsingeld. Hun ‘bode’ Eise Hendriks
had met een brief in de hand aangebeld. Eise woonde met zijn ouders in een
huisje dat zij van de Wassenaars huurden: wel een aanwijzing dat klassente-
genstellingen in deze hete herfst op zijn zachtst gezegd mede een rol speel-
den.77 Toen dr. Wassenaar zelf niet thuis bleek, hadden Peisels mannen het
huis nog enige tijd bezet gehouden. Omdat deze verklaringen niet op alle
punten overeenstemden, werd op 5 september Wassenaars moeder in Leeuw-
arden gehoord. Zij vertelde dat zij Peisel aan de voordeur had vermaand:
‘Hoite, Hoite, waar sal dit heen, God kan nooit gedoge soa’n leven as jimme
make’. Daarna had zij gehoord dat Peisels mannen zich nog enige tijd in de
tuin hadden opgehouden.

Ook Peisel werd door de procureur-generaal gedagvaard. Hij gaf daaraan
geen gehoor. Vanuit Franeker droeg hij zijn mannen op om in geval van een
Pruisische inval de dijken door te steken. Toen de Franekers zich op 23 sep-
tember overgaven, nam Peisel de benen. Hij werd op 4 november aangehou-
den onder Leeuwarden. In 1788 stond zijn zaak op de criminele rol van het
Hof. Als raadsman pro deo kreeg Peisel de oudste advocaat, dr. Abelus Sicca-
ma, toegewezen.78 Hij werd op 19 april 1788 veroordeeld tot strenge geseling,
tuchthuis en verbanning uit Friesland. Peisel stierf nog in hetzelfde jaar in het
Blokhuis en maakte dus de ‘bevrijding’ van 1795 niet meer mee.

Op 17 september 1787 was de rust op Het Bildt zover hersteld dat dr. Was-
senaar weer een zitting van het grietenijgerecht kon leiden. Ook in oktober,
november en december van dat jaar vermeldt het recesboek hem als voorzit-
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ter. Toch moet in de tussentijd het een en ander zijn voorgevallen, want op 26
november benoemde het gerecht in zijn afwezigheid dr. Willem Albarda (een
broer van de jonggestorven Cornelius) tot curator van zijn onbeheerde boe-
del. Wassenaar en zijn vrouw verbleven toen volgens het autorisatieboek bui-
ten de provincie. De echtelieden lieten zich vertegenwoordigen door hun
procureurs, die beiden met Albarda’s benoeming instemden.

De curator liet er geen gras over groeien. Per advertentie in de Leeuwarder
Courant riep hij crediteuren en debiteuren van ‘dr Cornelis Wassenaar cum
uxore’ op zich te melden. Op 26, 27, 28 en 29 november werd er geïnventari-
seerd. In december bleek de boekhouding van de substituut-ontvanger-gene-
raal allesbehalve op orde. Op 9 januari 1788 stelden de boedelbeschrijvers (de
secretaris Andreae en de tweede bijzitter Wenselaar) vast dat nader onder-
zoek nodig was. De uitkomst daarvan moet vernietigend zijn geweest, want in
de zomer van 1788 werden de namen van dr. Wassenaar en zijn vrouw in het
kohier van de personele goedschatting doorgehaald wegens bankroet en
insolventie.79 Na 9 januari komt Wassenaars naam ook niet meer voor op de
presentielijsten van het gerecht. Op 25 september 1788 hield Andreae tenslot-
te boelgoed van de ‘geabandonneerde boedel’, waaronder ‘een grote partij
Nederduitse, godgeleerde en andere boeken’.80

Een kijkje in de boekenkast

In november 1787 krijgen we voor het eerst een kijkje in huis bij ‘dr. Wasse-
naar cum uxore’. Wanneer boeken de man maken, dan kunnen we uit de bibli-
otheek van de notaris een indruk krijgen van zijn denkraam. Hij bezat bijna
300 banden (zo’n 200 titels) in drie bestanden, zoals destijds gebruikelijk
geordend op formaat. Ter vergelijking: de Bildtse dagboekschrijver Dirk Jans
bezat in het eerste kwart van de zeventiende eeuw naar eigen zeggen zestig
met name bekende boeken en ook een oudoom van dr. Wassenaar, de Stan-
nebuurster bakker Dirk Beerts, liet in 1718 ruim vijftig boeken na, vrijwel alle-
maal godsdienstige werken.81 Daarentegen liep het boekenbezit van sommige
Franeker hoogleraren in de achttiende eeuw in de duizenden titels.82 Uit de
inventarisatie van Wassenaars boeken blijkt dat de betrekkelijk ongeschoolde
gerechtsbijzitter Wenselaar opschreef wat de secretaris hem dicteerde. Zo
verschijnt de laatklassieke filosoof Boethius in de inventaris als ‘Boo-etius’ en
de Franeker rechtshistoricus J.G. Heineccius (1681-1741) als ‘Heinisxie’.83 Ook
de Nederlandstalige titels zijn slordig opgenomen en de hier en daar optre-
dende doublures bemoeilijken de retro-invoer. In een staatje is het boekenbe-
zit van Dirk Jans (1609), Dirk Beerts (1718) en dr. Cornelius Wassenaar en zijn
vrouw (1787) naar formaat en onderwerp uitgesplitst (Zie tabel 1).

Bij het boekenbezit in 1787 zijn niet de ‘rest andere boeken, disputen [en]
Boekzalen’ meegeteld en ook niet de vijf met zilver beslagen bijbels. Deze
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laatste lagen in een eiken kabinet dat ook als garderobe van mevrouw Wasse-
naar diende. Het waren belijdenisgeschenken, afkomstig van dr. Wassenaars
grootmoeder (1703), vader (1734), schoonmoeder en vrouw (1775). Van de
oudste dochters lagen hier twee zilveren beugeltassen met haken (1774 en
1780).84 De vermelding van de ‘disputen’ vormt de enige aanwijzing dat Cor-
nelius Wassenaar in Franeker aan de oefenpromoties deelnam die regelmatig
door hoogleraren voor hun studenten werden gehouden. In geen enkele
bewaard gebleven dispuutbundel staat een bijdrage van zijn hand. Tenslotte
lijkt uit deze aantekening te volgen dat Wassenaar de Boekzaal der geleerde
wereld las. De Boekzaal, die het midden hield tussen een algemeen-cultureel
tijdschrift en een predikantenblad, werd veel gelezen om zijn academie- en
kerknieuws en was volgens Leemans en Franke ‘Newtoniaans met een vleug-
je cartesianisme, afkerig van radicalisme in religieuze en politieke kwesties en
[dus van] Descartes, Spinoza en verzet tegen de overheid’.85 Het blad was met
andere woorden doortrokken van het gematigd-verlichte ‘compromis tussen
filosofie en theologie’ dat in de achttiende eeuw ook in Franeker de toon
aangaf.86 Uit Wassenaars eigen brieven blijkt voorts dat hij de Leeuwarder
Courant las, in 1752 opgericht door de boekhandelaar Abraham Ferwerda
(1715-1783), een bekend representant van de gematigde verlichting.87 De
Bildtse notaris en de Leeuwarder courantier waren in de verte aanverwant:
een nichtje van Ferwerda trouwde in 1776 met de Franeker burgemeester
Feike Beerts Wassenaar, de achterneef en vermoedelijke hospes van Corne-
lius Wassenaar. Hijzelf was blijkens de inventaris een geregelde afnemer van
Ferwerda’s befaamde prijslijsten van geveilde boeken. 

In hoeverre weerspiegelde Wassenaars bibliotheek nu het ‘compromis
tussen theologie en filosofie’ van de Boekzaal? Aan echte filosofen bezat de
notaris alleen de laat-antieke Boethius. Van Voltaire had hij één titel in huis:
een in het Nederlands vertaalde verhandeling over misdaad en straf, niet de
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Tabel 1  Aantallen boeken van Dirk Jans (1609), Dirk Beerts (1718) en Cornelius

Wassenaar (1787)

folio quarto octavo rechten godgeleerd- letteren overige totaal

heid

Dirk Jans 1609 ? ? ? - 13 40 10 63

Dirk Beerts 1718 61 3 31 - 50 - ? 50

dr. C. Wassenaar I 17 23 17 26 11 7 13 57

dr. C. Wassenaar II 14 2 72 20 41 22 5 88

dr. C. Wassenaar III 3 3 40 18 10 11 7 46

dr. C. Wassenaar totaal 34 28 129 64 62 40 25 191

Geschiedenis is meegeteld onder letteren; reisverslagen zijn opgenomen onder overige



in 1765 door de Friese Staten verboden vehandeling over religieuze verdraag-
zaamheid.88 Zoals veel achttiende-eeuwse Nederlanders bezat hij niettemin
grote aantallen godsdienstige geschriften.89 We memoreerden al dat hij vrij-
wel zeker zijn eerste godsdienstige vorming kreeg van de dorpspredikant ds
Georgius Lemke. Deze stamde uit de school van de Franeker hoogleraar Her-
mannus Venema, een uitgesproken vertegenwoordiger van de gematigde ver-
lichting.90 Lemke werd er in 1787 met diverse andere geleerde predikanten
van beschuldigd niet voor de ‘gemene man’ te preken: teveel Hebreeuws en
Grieks, te weinig eenvoudige vroomheid, en vooral ook te weinig afstand van
de kort tevoren mislukte Franeker revolutie. Er heerste duidelijk bezorgdheid
dat er van de kansels een soort patriotse bevrijdingstheologie werd verkon-
digd. De schrijver van het pamflet tegen Lemke hekelde ook de Stannebuur-
ster ds. Tenckinck, hoewel deze laatste allerminst een revolutionair was. Al in
zijn studententijd had hij een rouwdicht op prinses Maria-Louse van Hessen-
Kassel (ovl. 1765) gepubliceerd en hij was alleszins loyaal aan zijn patroon, de
adellijke grietman Du Tour. Dat hij evenals Lemke het vrijzinnige Franeker
‘compromis’ was toegedaan, staat niettemin vast.91 Gold dit ook voor ‘Lemke’s
koesterzoon’ Cornelius Wassenaar, of behoorde deze in 1787 tot een meer
behoudende stroming?

Dat Wassenaar in 1782 in het album van Bangma een gedicht van de
rechtzinnige predikant Jodocus van Lodenstein parafraseerde, doet het laat-
ste vermoeden. Lodensteins liederen ‘hebben overal in dorpen en steden
waar piëtistische oefeningen gehouden werden, vorm gegeven aan de uitin-
gen der vrome gemoederen’, schrijft Te Winkel.92 Het piëtisme kreeg in Fries-
land een sterke impuls van prinses Maria Louise, die onder meer de Duitse
dominee Johannes Schrader (1701-1787, vader van de gelijknamige Franeker
hoogleraar) aantrok. Zij had grote invloed op de opvoeding van de latere stad-
houders Willem IV en Willem V. Voor een oranje-loyalist als Cornelius Wasse-
naar kon de piëtistische richting dus zeker als politiek correct gelden. Op het
eerste gezicht lijkt zijn favoriete theologische auteur niettemin Hugo de
Groot. Van deze remonstrant en republikein bezat hij vijf godsdienstige wer-
ken en één juridisch boek, alle in Nederlandse vertaling. De tweede plaats
wordt daarentegen gedeeld door de piëtist en ‘prinsman’ Hiëronymus van
Alphen (drie theologische titels), die als procureur-generaal in 1787 nauw
betrokken was bij de vervolging van de patriotten in Utrecht, en de Engelse pre-
dikant James Hervey (1714-1758, drie titels), één van de Oxfordse ‘methodisten’
die met piëtistische ideeën de Engelse kerk nieuw leven wilden inblazen. 

De vermelding van de Advocaat der vaderlandsche kerk, een pleidooi voor
de trits God, Nederland en Oranje, is ook veelzeggend. Deze ‘advocaat’ was de
fel orthodoxe predikant Johannes Barueth (1708-1782) uit Dordrecht, die in
1771 polemiseerde met de gematigde Franeker oud-hoogleraar Petrus Bur-
mannus Secundus (1714-1778). Barueth gaf in 1774 samen met zijn Rotter-
damse collega’s ds. Petrus Hofstede en dr. Johannes Habbema (1732-1800) het
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tijdschrift Nederlandsche Bibliotheek uit ‘om ’s lands vastgestelde godsdienst
en tegenwoordige regeringsvorm tegen derzelver heftige bestrijders (Bur-
mannus en zijn medestanders, waaronder de Beemster domineesvrouw en
romanschrijfster Elisabeth (‘Betje’) Wolff) naar vermogen te verdedigen’.93 Van
Hofstede en Habbema bezat dr. Wassenaar enige pamfletten en van Habbe-
ma onder meer drie bundels brieven. Habbema voerde vanaf 1782 een hoog-
lopende polemiek met een andere rechtzinnige theoloog uit Rotterdam, dr.
Johan Jacob le Sage ten Broek (1742-1823). Het twistpunt was het gerefor-
meerde dogma van de borgtocht van Christus dat al eerder de pennen van de
Franeker hoogleraar theologie Johannes Coccejus (1603-1669, een goede
vriend van Lodenstein) en zijn Utrechtse tegenstander Gijsbert Voet in bewe-
ging bracht.94 Na de dood van Coccejus kreeg het debat tussen Coccejanen en
Voetianen een sterke politieke lading. De laatsten golden in de achttiende
eeuw als zeer prinsgezind. Van Voet bezat Wassenaar een tractaat over ‘Gods
goedertierenheid’ en van Le Sage zeven delen brieven: een ‘geschenk van de
B[ildtse?] jeugd’. De aanleiding voor dit geschenk is onbekend. Gaf de notaris
misschien Latijnse bijlessen?

Ook in de literaire afdeling lijkt een conservatieve voorkeur te bespeuren.
Met vier titels is de Duitse bestsellerauteur Christian Fürchtegott Gellert
(1715-1769) het rijkst vertegenwoordigd. Zijn werken waren in het achttien-
de-eeuwse West-Europa na de Bijbel de meest vertaalde en gedrukte boeken.
In 1774 bezorgde een groep rondom Lucas Pater onder meer Nederlandse
vertalingen van Gellerts Geestelijke gezangen en liederen (die in Duitsland
Christian Philip Emanuel Bach inspireerden), zijn Zedekundige Lessen, zijn
Fabelen en zijn roman Het leven van de Zweedsche Gravinne G***. Deze laatste
drie titels alsmede Gellerts brievenboek stonden ook in huize Wassenaar in de
kast. Te Winkel noemt Gellert een ‘gemoedelijk vroom en toch soms ook wel
guitig moralist’.95 Het is een kenschets die naadloos lijkt te passen bij de brave
en toch soms olijke notaris Cornelius Wassenaar zelf.

Uit één en ander blijkt dat Wassenaar niet alleen politiek maar ook gods-
dienstig rechts van het midden stond. Zijn belangstelling gold niet alleen het
orthodoxe debat maar ook methodistische en piëtistische spiritualiteit. Poli-
tiek en kerkelijk was hij hiermee in het tamelijk vrijzinnige St.-Annaparochie
een buitenbeentje. We komen hem dan ook geen enkele maal tegen op de
plaatselijke lijsten van dorpsvolmachten en kerkvoogden: wel zijn grootvader
Cornelis (kerkvoogd in 1725) en zijn vader Beert (volmacht in 1767).96 Zijn
neef en latere aartsvijand Hoite Peisel was daarentegen kerkvoogd in 1779 en
1783. In 1787, het jaar van de inventarisatie, was de patriot Aart Klaas Wasse-
naar kerkvoogd. Hij was een tantezegger van Cornelius Wassenaars vrouw en
een stiefzoon van Hoite Peisel.97 De notaris zal zich beter hebben thuisge-
voeld in de kerk van St.-Jacobiparochie waar de uiterst prinsgezinde ds. Sybe
van Andringa (1735-1818), een persoonlijke beschermeling van de omstreden
grietman Hans Willem van Aylva, preekte. En hoe! In 1788, een jaar na de mis-
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lukte Franeker revolutie, droeg Andringa de preek ‘Neêrlands God verheerlijkt
in Neêrlands verlossing’ op aan Willem V. Het leverde hem de lof op van
dezelfde pamflettist die de gematigde ds. Georgius Lemke en zijn geestver-
wanten in 1787 aan de kaak had gesteld.98

Naast een magere juridische vakbibliotheek vinden we boeken die duiden
op een ruime belangstelling voor geschiedenis en aardrijkskunde: de Friese
historici Ocko Scharlensis en Winsemius, Knoops Tegenwoordige staat van
Friesland, Brandts biografie van De Groot en een vijfdelig werk over Olden-
barnevelt, Wagenaars geschiedenis van Nederland en van de kerk, Robertsons
geschiedenissen van Schotland en van Amerika, Hennepins Amerikaanse
reisverslag alsmede beschrijvingen van reizen door Sicilië, Groot-Grieken-
land en Azië en Lafitau’s Zeden der wilden van Amerika uit 1731. Knoops boek
uit 1763 bevat een interessante schets van de Friese adel, zijn levensstijl en
zijn partnerkeuze.99 Opmerkelijk is tenslotte dat, hoewel dr. Wassenaar niets
van de nieuwerwetse Franse politieke ideeën moest hebben, de moderne
techniek vanuit Frankrijk letterlijk zijn studeerkamer kwam binnenzweven of
-drijven. Zo bezat hij een boek over proeven met ‘lugt-bollen’. Bij de bekende
doopsgezinde uitgever Folkert van der Plaats in Harlingen verscheen in 1777
De scaphander, een vertaling van het boek van de Franse abt Jean-Baptiste de
la Chapelle over ‘de kunst om in de diepste wateren drijvende te gaan en aller-
hande werk te verrichten’ (niet met een duikpak of duikklok, zoals de titel zou
doen vermoeden, maar met een waadbroek annex zwemvest). Dr. Wassenaar
stelde ook hierin belang. Wenselaar noteerde deze lastige titel in 1787 kortweg
als ‘Chapelle de Scharam’.

Wat opvalt in deze ‘grote partij Nederduitse, godgeleerde en andere boe-
ken’, zoals Andreae de collectie in 1788 in de krant aanprees, is dat er buiten
de obligate standaardwerken over Romeins recht vrijwel geen enkel boek in
een vreemde taal aanwezig was. Dat het in Wassenaars tijd nog tamelijk
beperkte Friestalige repertoire ontbreekt, is in dit verband niet eens zo ver-
wonderlijk. De taal van Het Bildtse volmachtennetwerk was traditioneel
immers niet boersk maar Hollands getoonzet. Wassenaar had overigens wel
een enkele klucht in het Stadsfries in huis. Het is misschien veelzeggender dat
hij geen Franstalige uitgaven bezat. Hoewel de Friese adel niet zo gallomaan
was als de Haagse hofadel, werd ten huize van de kosmopolitische Van
Harens, Du Tours en Aylva’s zeker Frans gesproken.100 We mogen wel stellen
dat francofonie op Het Bildt de aristocratie scheidde van de schaduwaristo-
cratie. Wassenaar mocht dan een Latijnse leermeester hebben gehad, een
Franse gouvernante was niet voor hem weggelegd.

In december 1787 werd Wassenaars administratie onderzocht. Behalve uit
het in 1753 en 1754 aangekochte Oud- en Nieuw Bildtland genoot het echt-
paar inkomen uit twee huizen in het dorp St.-Annaparochie, waarvan één
zoals gezegd was verhuurd aan Eise Hendriks en zijn ouders. De Wassenaars
waren tevens eigenaar-bewoner van een huis aan de Lagebuurt Bredezijde en
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bezaten voorts een huis ‘aan de oprit van de grietman’. Er werden obligaties
gevonden ten laste van Sijtje Blom (1786), jhr. Hobbo Aylva baron van Eber-
stein (1783, 1784 en 1787), Johannes Wiltjes (1783), Johannes Dirks Kuik (1782
en 1785), Pieter de Kuur (1786) en ds. Johannes van Assen te Harlingen (1781).
De procureur De Kuur had als lid van het weerkorps in 1785 de val van Hoite
Peisel mee bewerkstelligd en kon blijkbaar nadien op Wassenaars financiële
steun rekenen. Van Assen was zowel in St.-Annaparochie als in Harlingen de
opvolger van Lemke. Hij behoorde evenals deze tot de gematigde Franeker
school en werd daarvoor in 1787 samen met Lemke gehekeld. Tenslotte stond
de notaris enige malen borg voor de aristocratische families De Schepper en
Du Tour en blijkt hij in 1786 bij Elias Izaäk Levi loten te hebben gekocht die
deze voor hem bewaarde. Ook kwamen nog de drie gouden oorijzers van zijn
vrouw en dochters boven water. Wenselaar nam tenslotte de sleutel van een
kistje met ‘particuliere brieven’ van de Wassenaars in bewaring.

Magere jaren

Met de verkoop van de geabandonneerde boedel in 1788 was de lijdensweg
van de bankroete notaris niet ten einde. Onverstoorbaar ging secretaris An-
dreae de volgende maanden door met de veiling van Wassenaars onroerend

Ds. Georgius Lemke (collectie Museum Hannemahuis, Harlingen)



goed. Onder de kopers vinden we grietman Duco van Haren, een broer van
Willem Anne, die Van Aylva eind 1788 was opgevolgd.101 De nieuwe grietman
investeerde royaal in Het Bildt, niet alleen in zijn eigen ambtswoning (die in
1791 nog even onderdak bood aan de stadhouder) maar ook in het dorp St.
Annaparochie.102 Wassenaar schreef in 1792: Ons dorp wordt [...] door bestier
van de Grietman vrijaan sierlijker en in ’t bijzonder de wegen verbeterd. Ook
staat hier een geheel nieuwe pastorie gebouwd te worden [...] aan ’t eind van
de pastorietuin bij de ringmuur en lantaarnpalen worden hier opgericht om ’s
avonds bij donker de straat te kunnen passeren.103

In hetzelfde geschrift (het klad van een brief aan zijn oudste zoon Beert,
die inmiddels op Curaçao bleek te wonen) gaf hij als zijn eigen postadres de
grietman op, ‘die krediet genoeg heeft’.104 In de belastingkohieren komt het
echtpaar Wassenaar na 1787 niet meer voor als eigenaar of huurder van een
huis. Misschien mogen we uit een en ander afleiden dat zij na hun faillisse-
ment tot de huishouding van de nieuwe grietman zijn toegetreden en in ruil
voor hand- en spandiensten vrije inwoning genoten? Zij zijn in ieder geval
nooit uit St.-Annaparochie uitgeschreven.105 In 1792 staat ‘de adv. C. Wasse-
naar’ ook weer een enkele keer te boek als procureur voor het Bildtse gerecht.
Van dat gerecht heeft hijzelf na 1787 nooit meer deel uitgemaakt. Wassenaar
ging met andere woorden het annus horribilis 1787 in als ‘substituut’ van zijn
grietman, maar in de zeven magere jaren die volgden lijkt hij gedegradeerd
tot een soort lakei binnen de kostbare hofhouding die Van Haren op Het Bildt
voerde. Mogen we daarbij veronderstellen dat zijn talent om het ene gat met
het andere te stoppen Van Haren goed uitkwam? Op zijn minst zal hij wel heb-
ben bijgedragen aan het uiteindelijke faillissement van deze grietman.106 Toen
dat in 1795 werd uitgesproken, was Wassenaar overigens zijn zoon al achterna
gereisd. In de zomer van 1794 vertrok hij naar West-Indië.

Voordat we deze vlucht naar de West nader beschouwen, dient nog een
andere bezigheid van Cornelius Wassenaar uit deze laatste Bildtse jaren aan
de orde te komen: zijn naar omvang bescheiden maar niettemin curieuze
genealogische productie van stamreeksen of ‘geslachtsregisters’, zoals hij
deze zelf met een Bijbelse term noemde. Samen met deze stamreeksen is een
afschrift van Wassenaars hand overgeleverd van een zestiende-eeuwse
akte.107 Daarin wordt met zoveel woorden de afstamming van zijn familie uit
de adellijke Van Wassenaers gesuggereerd: de familie dus van Carel George
graaf van Wassenaer Twickel, de patroon van zijn oude jaargenoot Basseleur.
Deze nauwelijks verholen adelspretentie komt uitsluitend in dit afschrift tot
uiting, niet in de geslachtsregisters. 

Volgens het colofon is de copia door Wassenaar vervaardigd in 1775, dus
ruim vijftien jaar vóór de geslachtsregisters. Als eerdere afschrijvers noemt
het colofon onder meer Feike Hiddes van der Ploeg voor zijn moeder Grietje
Beerts Wassenaar (1757) en voor zijn oom, de Franeker vroedsman Feike
Beerts Wassenaar (1764).108 Hieruit is af te leiden dat de tekst in de achttiende
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eeuw rondging in een tak van de familie die niet tot de Bildtse volmachten-
stand behoorde maar tot het kleinstedelijk patriciaat. De mentaliteitsgeschie-
denis van deze groep moet voor Friesland nog worden geschreven. De adels-
historicus R.G. de Neve heeft onlangs gepubliceerd over elitevorming en
adelspretenties in middelgrote en kleine Hollandse steden. Daar gingen
regentenfamilies in de zeventiende en achttiende eeuw op zoek naar een
oude en aanzienlijke, liefst adellijke afstamming. De Neve duidt dit als een
teken van groeiend standsbewustzijn en, in samenhang hiermee, van ‘dynas-
tiek besef’.109 Met dit laatste bedoelt hij, dat er in deze eeuwen steeds uitdruk-
kelijker werd gelet op een voorname afstamming in rechte mannelijke lijn.
Zo’n ‘patricische’ stamreeks betekende niet louter sociaal of symbolisch kapi-
taal. Het leverde binnen de kleine kring van een vroedschap als die van Frane-
ker ook politiek krediet op in de vorm van goedbetaalde ambten. 

In 1749 waren de Franeker bakkers Feike Beerts Wassenaar en zijn verre
achterneef Jan Beerts Wassenaar lid van de vroedschap. Beiden komen ook
voor in de geslachtsregisters die Cornelius Wassenaar in de jaren 1790 opstel-
de. Hun stamreeksen kloppen overigens niet helemaal. De vader van Jan Was-
senaar wordt opgevoerd als een rijke koopman (hij was in werkelijkheid smid
en zat voortdurend krap bij kas) en de aansluiting van Feike blijkt aangepast
aan de heersende voorkeur voor rechte mannelijke lijnen.110 Geen van de
registers gaat zover terug dat de afstamming uit de adellijke Wassenaers ter
sprake komt. Alleen de copia van de zestiende-eeuwse akte rept vaag van ‘een
jonge zoon van Wassenaar’. De aanhef stelt voorts ‘dat het de binnengemel-
den vrij stond het wapen van de weledelgestrenge heer Van Wassenaer die in
zijn schild drie manen met een baar had en heeft te voeren’. Deze wapenbe-
schrijving is even krom als onheraldisch en de term ‘weledelgestrenge’ is een
anachronisme waarin we de hand van een achttiende-eeuwse afschrijver
(Feike van der Ploeg of Cornelius Wassenaar zelf) mogen vermoeden. Is het
toeval dat de datering van Van der Ploegs eerste afschrift (1757) samenvalt
met de aankomst van een ‘echte’ adellijke Van Wassenaer in Franeker? Carel
George graaf van Wassenaer Twickel, zoon van een Haagse edelman en een
Friese grietmansdochter, studeerde in 1757 een blauwe maandag in Franeker
om al in 1758 zelf grietman van Franekeradeel te worden.111 Zijn wapen prijkt
onder meer op de kaart van de Vijfdeelsdijken die hij in 1777 als dijkgraaf liet
drukken. Een en ander lijkt meer dan genoeg om het sluimerende geslachts-
besef van zijn Franeker quasi-naamgenoten te wekken, waarvan de nog jonge
Feike van der Ploeg zich blijkbaar als tolk opwierp.

Het is niet bekend of Cornelius Wassenaar tijdens zijn studie in Franeker
zelf op de hoogte was van dit document, dat ik elders heb omschreven als een
mengsel van ‘heraldische fictie’ en ‘genealogische realiteit’.112 Er zijn ook geen
aanwijzingen dat hij toen al belangstelling had voor genealogie en heraldiek.
Zijn albuminscripties zijn niet voorzien van een familiewapen, maar die kwa-
men in Franeker alba uit die tijd zoals gezegd weinig meer voor. Alles duidt er
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niettemin op dat de familie de akte nooit naar buiten heeft gebracht, maar
deze als een soort intieme overlevering heeft bewaard. Wanneer bijvoorbeeld
binnen de kleine gemeenschap van Het Bildt bekend was geweest dat Corne-
lius Wassenaar meende van adel te zijn, dan was dit zeker aan de orde gesteld
in de patriotse schotschriften die in de jaren 1780 tegen hem werden geschre-
ven. Een andere reden om eventuele adelspretenties niet aan de grote klok te
hangen, kan zijn verhouding met zijn adellijke grietman zijn geweest. In dit
verband moet worden opgemerkt dat genealogie in de achttiende eeuw door-
gaans niet in het openbaar werd bedreven. Zelfs Ferwerda’s Adelyk en aanzie-
nelyk wapenboek met genealogieën van ‘voorname adellijke en aanzienlijke
families’, dat vanaf 1760 verscheen, was bestemd voor een zeer kleine lezers-
kring. Het peperdure werk ontbrak bijvoorbeeld in de bibliotheek van Corne-
lius Wassenaar. Geslachtsregisters waren bestemd voor de familie, voor
huwelijkskandidaten en voor deftige colleges zoals de Franeker vroedschap.
In deze laatste was, anders dan in de grotere Hollandse steden, de echte aris-
tocratie niet vertegenwoordigd. Het was een ‘door de plattelandselite over-
heerst stadspatriciaat’.113

Zoals gezegd komt Cornelius Wassenaar nergens in zijn geslachtsregisters
terug op de in de copia van 1775 gesuggereerde adellijke afkomst. Wel komen
al deze reeksen steevast uit bij één en dezelfde ‘aartsvader’: een in contempo-
raine bronnen vooralsnog onvindbare ‘Steeven Huigen’. Daarmee krijgt het
stamboomonderzoek van Cornelius Wassenaar bij nader inzien een bijna Bij-
belse dimensie. De geslachtsregisters dateren alle uit de zeven magere jaren
na het annus horribilis 1787. In het decennium daarvoor was het traditionele
Bildtse ‘Steven Huigensvolk’ uiteengevallen in patriotten en prinsgezinden
die elkaar in woord en daad fel bestreden. Voor de zelfbenoemde, diep
geschokte en, zoals we hebben gezien, ook diep gelovige pater familias Cor-
nelius Wassenaar was een en ander onverteerbaar. Met Oudtestamentische
beelden riep hij zijn verdoolde verwanten toe dat zij allen ‘kinderen van één
Vader’ waren. De stamlijsten mogen allereerst een investering in het sociale
en politieke kapitaal van de familie zijn geweest, ze waren ook een poging om
het spirituele en symbolische kapitaalverlies te keren. 

Niet iedere hedendaagse lezer zal zich kunnen vinden in deze ‘zware’
interpretatie van een paar op het oog eenvoudige genealogische lijsten. Toch
moet het belang van de laat-achttiende-eeuwse godsdienstige retoriek en
mentaliteit op de beleving van de hierboven beschreven gebeurtenissen niet
worden onderschat. Wie niettemin een meer tijdloze en neutrale context pre-
fereert, kan misschien uit de voeten met de kenschets die een antropoloog
enige jaren geleden van de genealogiebeoefening gaf: een zoektocht naar
orde in een chaotisch universum.114 Dat de voorheen zo ordelijke wereld van
dr. Wassenaar in 1787 aan chaos ten prooi was gevallen, mag duidelijk zijn.
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Naar de West

Op 23 november 1792 schetst Cornelius Wassenaar in een brief aan zijn oud-
ste zoon Beert op Curaçao niettemin weer een optimistisch beeld van het
leven in St.-Annaparochie onder het ‘bestier’ van Van Haren. Zelfs de lange
reeks trouw-, doods- en veilingberichten in deze brief doet niet af aan de
arcadische genoeglijkheid. Sommige van deze passages zijn niet alleen in
genealogisch maar ook in cultuurhistorisch opzicht curieus. Zo blijkt Beerts
eerste ‘minnemoeder’ in het voorgaande jaar op 82-jarige leeftijd gestorven.
Bij zijn geboorte in 1769 moet zij dus al 59 jaar oud zijn geweest.115 De boer-
derij van de ‘paapse boer’ in de Zuidhoek van St.-Annaparochie is door de
brouwer Klaas Gerbens aangekocht. Er woonden in St.-Annaparochie in die
tijd blijkbaar nog rooms-katholieken.116 Wieger Sybes gaat na de publieke ver-
koping van zijn gardeniersbedrijf weer als wolkammer aan de slag. We komen
hem in 1795 in het trouwboek van St.-Annaparochie dan ook tegen met de
toepasselijke achternaam ‘Kamminga’. Dr. Wassenaar gaat dikwijls op bezoek
bij Wiegers zwager Foppe, die zeevarend is geweest en veel kan verhalen.

Toch schemeren de traumatische gebeurtenissen van 1787 nog in deze
idyllische kout door. Bij de in 1792 gestorven dorpsgenoten noemt Wassenaar
terloops ‘mr. Aize van der Zijl, een oude Kees’. Ook onderhoudt vader Wasse-
naar zijn zoon uitgebreid over de toestand in Frankrijk en sluit hij knipsels in
over de moorden in Parijs en over de afzetting en gevangenneming van de
koning. Zo schreef de Leeuwarder Courant op 15 september 1792: ‘De koning
heeft zelf geen kamerdienaar en de koningin geen kamenier, zodat zij
genoodzaakt zijn zichzelf te kleden’. De opmars van de ‘gecombineerde
armeeën’ naar Parijs wordt gehinderd door ziekte onder de troepen. Over de
patriotten op Het Bildt schrijft hij tenslotte: ‘De Kezen zijn weer considerabel
moedig, met een uitgestrekt verlangen bezield naar de wederkomst van hun
spitsbroeders uit Frankrijk. Hoe het lopen zal [...] moet de tijd leren.’

Die brave Cornelius Wassenaar! Het zou allemaal nog griezeliger worden.
Op 6 februari 1793 meldde de Leeuwarder Courant de terechtstelling van
Lodewijk XVI in Parijs. Het schrikbewind van Robespierre en de zijnen deed
ook voor Nederland het ergste vrezen. Op Het Bildt neigde de nieuwe patriot-
tenleider Dirk Cornelis Kuiken (1746-1804) eveneens naar de radicale jaco-
bijnse denkbeelden. In april 1793 deden Franse troepen vanuit Breda een
mislukte inval in de Republiek. Robespierre stierf in de zomer van 1794 onder
de guillotine, maar Wassenaar had zijn plan al klaar. Zijn bezoeken aan de
praatgrage oud-zeeman Foppe wierpen nu hun vrucht af. Zonder een ‘doit’
op zak reisde hij in juli naar Middelburg, waar hij werd opgevangen door een
vertegenwoordiger van de Raad der Koloniën. Hij kreeg er een kosthuis en
geld om kleding en proviand voor de reis te kopen: zijden hemden en kousen,
maar ook tabak en wijn. Op 7 augustus 1794 scheepte hij zich bij Ramme-
kenshoek in op het fregat Vrees en Hoop onder het gezag van de Britse kapi-
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tein Alexander Ritchie. Er waren op zee enkele ontmoetingen met Britse sche-
pen, maar tot Wassenaars opluchting niet met Franse. Op 9 september stier-
ven twee bemanningsleden. De bootsman viel uit de mast en verdronk, en
een matroos kreeg een zeemansbegrafenis. De volgende dag hield Wassenaar
op volle zee boelgoed van hun bezittingen. Eind september lag het schip een
week in Madeira om drinkwater en wijn in te nemen. Daar ging ook een twin-
tigtal Deense schipbreukelingen van boord die onderweg waren opgepikt.

In de morgen van 31 oktober kwam Wassenaar behouden aan in Stabroek,
waar hij vriendelijk werd ontvangen door gouverneur Grovestins en gastvrij
onderdak vond bij de politie- en justitiesecretaris Anthony Beaujon (1763-
1805) en diens vrouw Johanna Catharina Weeber. In zijn eerste brieven naar
patria meldt hij dat deze ‘vriendelijke mensen, Curaçaoers van geboorte’ in
contact stonden met Beert, wiens Curaçaose vrouw een verre nicht bleek van
mevrouw Beaujon. Cornelius Wassenaar kreeg van Beaujon voorlopig werk
op de secretarie in afwachting van een passend ambt waarmee hij een eigen
huishouding (‘met negers’) zou kunnen opzetten en zijn gezin ‘mainteneren’.
Uiteindelijk hoopte hij op een aanstelling als raad-fiscaal bij het gerechtshof
of als boekhouder-generaal. Ten tijde van zijn aankomst werden beide amb-
ten alleen provisioneel vervuld.118 Op 19 november gaf hij drie brieven aan
zijn familie en aan een goede vriend (waarschijnlijk Lochnaar) in St.-Annapa-
rochie alsmede zijn reisjournaal mee aan een pakketboot. Dit zijn voor zover
nu bekend ook de laatste berichten die zijn familie hebben bereikt.118 Toen
zijn jongste zoon Johannes Jacobus in 1817 trouwde, is een akte van vermis-
sing opgemaakt.119
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Tabel 2  Fragment-parenteel Buren, Wassenaar, Peisel (Het Bildt)

Trijntje Willems (van) Buren, tr. (3e) St.-Jacobiparochie 1680 Hoite IJsbrands, beurtschipper
| | | |

Syke Hoites Janke Hoites Neeltje Hoites Lysbet Hoites
van Buren van Buren van Buren van Buren
tr. 1710 tr. 1725 tr. 1701 tr. 1715
Cornelis Beerts Coenraad Beert Arjens Wassenaar, bakker; Jan Reinders
Wassenaar, Peisel, | hij tr. (2e) 1715 Wassenaar,
notaris jachtmeester Grietje Keunske Feikes bakker
| | Beerts, (zuster van Hidde) |
Beert Cornelis Hoite Peisel, tr. 1735 | ds. Regnerus
Wassenaar, win- jachtmeester, Hidde Feike Beerts Wassenaar,
kelier, tr. 1743 tr. 1778 Feikes Wassenaar, bakker tr. 1756
Antje Jans Maartje Bentes | en burgemeester, Doedje Phil.
Kuiken Proost ds. Feike tr. (1e) Sytske Meinsma
| Hiddes Salverda, tr. (2e) |
dr. Cornelius Wassenaar, advocaat, van der 1776 Doedje Philippus ds. Johannes
tr. 1767 Grietje Bentes Proost Ploeg Meinsma (weduwe van Philippus
| | ds. Regn. Wassenaar) Wassenaar
Beert Wassenaar (1769-1826), adjunct-assistent, Van der |
tr. Willemstad (Cur.) 1792 Jannetje Bazarne Ploeg Wassenaar
| ::
Cornelia Willemina (waarschijnlijk) Catharina Elizabeth Wassenaar, tr. (1e) Adriaan Evertsz
Wassenaar, gedoopt |
Willemstad (Cur.) 1792 Perina Veyns Evertsz, gedoopt 1815, tr. (1e) Gabriël Benjamin Veeris



Uit de aangehaalde brieven blijkt dat de oudste zoon Beert, die in 1787 nog bij
zijn ouders inwoonde, in 1792 op Curaçao met een plaatselijke schone was
getrouwd. Het huwelijk tussen Jannetje Bazarne en Beert, die inmiddels
adjunct-assistent was bij de West-Indische Compagnie (WIC), vond in sep-
tember 1792 plaats in Willemstad. In december van dat jaar werd daar hun
dochtertje Cornelia Willemina gedoopt. Met de tweede doopnaam werd Cor-
nelia’s peettante Willemina Bazarne geëerd, die twee maanden tevoren ook
Jannetje’s trouwgetuige was geweest. Beert is in april 1826 begraven op het
kerkhof van Pietermaai in Willemstad. Hij en Jannetje lijken nog een dochter
hebben gehad. In 1815 gaf Adriaan Evertsz namens zijn vrouw Catharina Eli-
zabeth Wassenaar in Willemstad de geboorte van hun dochtertje Perina aan.
Daarbij was opnieuw Willemina Bazarne getuige.120 Perina trouwde met
Gabriël Benjamin Veeris en werd de stammoeder van een op Curaçao nog
volop bloeiende familie, waartoe onder meer de internationaal bekende
kruidkundige Dinah Veeris behoort.121

Kettingmigratie

Ik hoop in het laatste gedeelte van dit opstel nog twee vragen te beant-
woorden: waarom belandden vader en zoon Wassenaar in de jaren negentig
van de achttiende eeuw nu juist op Curaçao respectievelijk in Guyana, en in
welk milieu kwamen zij daar terecht? Voor de schoonfamilie van Beert Wasse-
naar is het antwoord op de laatste vraag kort en duidelijk: de Bazarnes
behoorden tot de rijkdom. Zij bezaten in 1735-1736 dertig slaven en hoorden
daarmee bij de bovenste 5% van het eiland. Ter vergelijking: de gouverneur
bezat toen vijftig slaven, de weduwe Jan Ellis negentig en de weduwe Willem
van Uytrecht 120.122 Catharina Elizabeth Wassenaar sloot twee huwelijken
binnen dit milieu van oude Antilliaanse families (waarvoor Krafft in 1951 de
term ‘Antilliaans patriciaat’ heeft voorgesteld), die veelal reeds in de zeven-
tiende eeuw op het eiland actief waren. Tot en met 1792, het jaar van Beerts
huwelijk, werden de Antillen met de Guyana’s (met name de koloniën Esse-
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Tabel 3  Fragment-parenteel De Mey (Curaçao)

Kapitein Pieter de Mey, alias ‘Pietermaai’, tr. Anna van Ruyven Laurensdr., zijn weduwe in 1713
| | |
Pieter de Mey, tr. Sara de Mey, tr. 1732 Laurens de Mey,
Anna Marie Willingh, Nathaniël Frederik tr. Jannetje Brugman,
zijn weduwe in 1745 Weeber, assistent WIC dochter van Matthias
| | | en Perina Veyns
Anna Rachel Sigismundus Weeber |
de Mey, de Mey, tr. 1761 Catharina Perina de Mey,
tr. 1739 tr. Laurens Snijder Hansz tr. 1769 Julian
Hendrik Pletz Lz., | Crisson
Pletz Lz., assistent en Johanna Catharina Weeber,
notaris schoolmeester tr. 1787 Anthony Beaujon



quibo en Demerary) bestuurd door de WIC. De echte rijkdom bestond toen
echter uit planters zoals de Bazarnes. Catharina Elizabeth Wassenaar mani-
festeerde zich op papier als lid van deze elite toen zij in 1838 als weduwe van
Adriaan Evertsz de plantage Mount Vernon op Curaçao kocht.123

Demerary (genoemd naar de rivier waaraan Nicolaas Geelvink in 1786 het
stadje Stabroek stichtte) was een ander verhaal. Van een ontwikkeld koloniaal
patriciaat zoals op Curaçao was hier in de jaren 1790 nog geen sprake. De
Nederlandssprekende middenklasse werd evenals die in het aangrenzende
Suriname voornamelijk gevormd door Antillianen uit ‘oude’ families zoals
Beaujon en Evertsz. De eigenlijke macht berustte in Demerary bij de gouver-
neur en diens staf en verder bij de plantage-eigenaars, die echter doorgaans
in Nederland resideerden en ter plaatse een administrateur in dienst hadden.
Deze gaf in de regel vanuit Paramaribo leiding aan locale plantagedirecteu-
ren.124

Hoewel Cornelius Wassenaar in zijn brieven uit Stabroek zijn gastheren,
het echtpaar Beaujon, prijst als ‘fatsoenlijk gezelschap’ dat hem toegang ver-
schafte tot de ‘eersten van Demerary’, zijn zij evenals hun Antilliaanse familie
toch eerder te plaatsen binnen de subelite. Het ‘herenboekje’ voor Curaçao
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Dinah Veeris (links), afstammelinge van Catharina Elizabeth Wassenaar, in haar

botanische tuin Den Paradera op Curaçao



uit 1791 vermeldt bijvoorbeeld de namen Beaujon en Evertsz bij de ‘mindere
civiele dienaren’ en ook bij de burgerwacht van Curaçao dienden leden van
de aanverwante families Veeris en Weeber in die tijd niet als officier maar als
sergeant of korporaal.125 Het milieu van deze families is in zekere zin vergelijk-
baar met de subelite waartoe vader en zoon Wassenaar op Het Bildt behoor-
den. We zien beiden dan ook al kort na hun aankomst als ‘mindere civiele die-
naren’ aan het werk. Beert heeft daarbij kennelijk het geluk gehad, dat hij in
1792 kon (of moest) trouwen met een rijke plantersdochter.

Wanneer we nagaan hoe Beert Wassenaar tussen 1787 en 1792 op Curaçao
terechtkwam, dan duikt de naam van nog een andere oude Antilliaanse fami-
lie op. In augustus 1792 bracht Beert zijn vader op de hoogte van zijn voorge-
nomen huwelijk en over de slechte gezondheid van ‘de oude heer Pletz’. In
november verzocht Cornelius Wassenaar zijn zoon om Pletz, aan wie Beert
zoveel te danken had, een voorspoedig herstel toe te wensen. Tevens liet hij
weten dat hij bij de grietman Beerts bevordering had bepleit en dat zijn eigen
bevordering ook maar niet opschoot. Een en ander wekt de indruk dat het
vertrek van vader en zoon naar de West een typisch geval van kettingmigratie
was met het netwerk van de grietman als bruggenhoofd en de familie Pletz als
plaatselijk agent. 

De Van Harens waren in de West goed ingevoerd. Al in 1717 kocht mr. Wil-
lem (III) van Haren een huis in Paramaribo.126 Alexander van Sandick, een in
Suriname geboren zwager van Duco van Haren, werd in 1760 een der bewind-
hebbers van de WIC. Ook de met de Van Harens verzwagerde Gerrit Martin
baron du Tour (1715-1788), een volle neef van Wassenaars oude bescherm-
heer, was bewindhebber van de WIC. Hij had verschillende aandelen in plan-
tages in Suriname op zijn naam.127 Zowel op Curaçao als in Suriname dienden
leden van de familie Pletz als gezworen klerk (en op Curaçao ook als notaris)
bij de WIC. In 1791 stonden ook zij als ‘mindere civiele dienaren’ te boek.128 In
hun wijdvertakte en ingewikkelde familienetwerk zijn weer de namen Evertsz
en Beaujon te vinden.129

Bij de migratie van vader en zoon Wassenaar lijkt tenslotte de Friese baron
Willem August Sirtema van Grovestins (1740-1813) een rol te hebben vervuld.
Deze hoveling en diplomaat stelde in de jaren 1789-1791 een onderzoek in
naar de negerslavernij op Curaçao en was in 1791 een der opstellers van een
nieuwe constitutie voor de Westindische koloniën, die in 1792 door de WIC
werden overgedragen aan de Staten-Generaal.130 Vader Wassenaar schreef zijn
zoon in november van dat jaar dat hij graag aanwezig zou zijn geweest bij de
‘overname’ van Curaçao. In 1793 werd Grovestins gouverneur-generaal van
Essequibo en Demerary. Een van zijn eerste ambtshandelingen was de instel-
ling van een afzonderlijk gerechtshof voor Demerary. Anthony Beaujon werd
daarvan secretaris en het laat zich denken dat Cornelius Wassenaar mis-
schien in november 1792 hoopte op een aanstelling als raadsheer. Twee bron-
nen kunnen hem voorkennis van Grovestins’ op handen zijnde aanstelling als

227Een Friese Plattelandsjurist



gouverneur-generaal en zijn plannen voor een nieuw gerechtshof hebben
verschaft. De eerste was zijn oude jaargenoot Frederik van Grovestins, een
broer van Willem August. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er tijdens of na
hun studietijd veel contact is geweest. Frederik van Grovestins staat bijvoor-
beeld ook niet in het album van Ruardi. Van meer belang is misschien dat Wil-
lem August en Frederik van Grovestins achterneven waren van Duco van
Haren. Is Beert misschien op introductie van Van Haren met Grovestins naar
Curaçao vertrokken en daar na afloop van diens onderzoek onder de hoede
van Pletz als adjunct-assistent bij de WIC te werk gesteld? Voor het uitblijven
van vader Wassenaars bevordering in 1792 is als mogelijke verklaring aan te
voeren dat Grovestins pas na de dood van zijn echtgenote in 1793 het gouver-
neurschap in Guyana heeft aanvaard.131 Maar misschien wilde Van Haren zijn
brave dienaar, die niettemin niet opzag tegen een beetje ‘wetsontduiking’ op
zijn tijd, liever helemaal niet kwijt.

In een eerder artikel kwam de rol van kettingmigratie bij de kolonisatie
van Het Bildt in de zestiende eeuw aan de orde. De voorouders van Cornelius
Wassenaar lijken in eerste aanleg naar Friesland gemigreerd onder regie van
een handvol Hollandse grootgrondbezitters die in 1509 zowel in hun Zuid-
Hollandse stamgebied als op Het Bildt gegoed waren. Op hun beurt dienden
Wassenaars voorouders als bruggenhoofd voor hun vrienden en magen.132

Het gaat zeker te ver om hier van echte habitusvorming te spreken, maar mis-
schien kunnen we stellen dat voor dit Bildtse familienetwerk kettingmigratie
door de eeuwen heen een soort habitus voor noodgevallen is geweest. Voor de
hand ligt wel dat uiteindelijk bij vader en zoon Wassenaar eerder sprake is
geweest van push (‘gegronde vrees voor vervolging’, zoals het nu juridisch
heet) dan van pull in de vorm van een nagestreefde positieverbetering. Dat
Beert op Curaçao niettemin een goede huwelijkspartner uit de lokale rijkdom
vond, mag een fortuinlijk toeval heten. 

Epiloog

In de morgen van 31 oktober 1794 landde dr. Cornelius Wassenaar, de hoofd-
persoon van dit verhaal, in Stabroek. Zijn eerste indrukken van deze tropische
kolonie waren niet ongunstig. In zijn brieven voert opwinding zo niet opgeto-
genheid over zijn nieuwe omgeving de boventoon. Hij roemt de grote, lekkere
‘oranjeappelen’, ananassen en kokosnoten en verbaast zich over de houten
huizen, de flonkerende vuurvliegen en over de schamele kleding van de zwar-
te slaven. Hij heeft zijn pruik ‘geabandonneerd’ en draagt het haar nu los met
een valse staart. Hij wordt daartoe iedere morgen door een pruikenmaker
opgemaakt, maar kan bijna niet wachten om eigen ‘negers’ te hebben.
Heel anders komt Stabroek naar voren in het verhaal van een andere vluchte-
ling voor de revolutie: de jonge Franse edelman Étienne Grellet de Mabillier
(1773-1855) die in 1793 samen met zijn broer aankwam. Hij schreef: ‘Het was
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een plaats van veel dissipatie. Ik herinner mij niet dat ik tijdens mijn verblijf
bij wie dan ook iets heb gezien dat op enige religieuze gevoeligheid wees. Er
was geen gebedsplaats en geen priester van enig soort behalve één liederlijke
dronkaard die er al vele jaren was. Het was genadig van de Heer dat het hele
land, ikzelf incluis, niet zoals Sodom en Gomorra is verwoest.’133

Dit is zeker ook een ander beeld dan de idyllische beschrijving die Wasse-
naar in 1792 van St.-Annaparochie gaf. De broers Grellet zagen in Demerary
tonelen die hen nog het meest aan de Candide van Voltaire deden denken.
Zoals Étienne schreef, was er ‘geen exces van slechtheid en boosaardigheid of
slavenhouders of -drijvers maakten er zich wel aan schuldig.’ Étienne verloor
op slag ieder geloof in God. Hij werd atheïst en voltairist en vluchtte in 1795
naar New York. Als Stephen Grellet ontwikkelde hij zich in de Verenigde Staten
tot een vooraanstaand quaker.134

Een geromantiseerd maar nauwelijks geïdealiseerd verslag van het leven
in Demerary omstreeks 1795 is het Nederlandse Reinhart, of natuur en gods-
dienst van Elisabeth Maria Post (1755-1812). Haar stof ontleende zij aan de
brieven van haar broer Hermanus Hillebertus Post (Utrecht 1753 - Demerary
1809). Hij komt uit alle bronnen naar voren als de enige Nederlandse planter
die zijn negerslaven een menswaardig bestaan gaf. Post stichtte voor hen een
ziekenhuis, kerken en scholen, zowel op zijn eigen plantage ‘Resouvenir’ als
in de stad. De roman van zijn zuster suggereert dat hij zijn inspiratie putte uit
de Zedekundige lessen van Gellert (een boek dat in 1787 met twee andere titels
van dezelfde auteur ook in de bibliotheek van dr. Wassenaar stond).135 Post
bleef met zijn vrome idealisme wel een buitenbeentje in Demerary. Zijn werk
is vergelijkbaar met dat van de veel jongere Johannes van den Bosch (1780-
1844) die na zijn ervaringen als genieofficier en ‘verlicht’ planter in Neder-
lands Oost-Indië tenslotte zijn eigen ideale kolonie stichtte in een uithoek van
het moederland.136

Voor iedereen die ooit als expatriate buiten Europa heeft geleefd, zijn deze
drie verhalen moeiteloos te herleiden tot de drie fasen van het rouw- en leer-
proces dat vrijwel alle kersverse emigranten doormaken. Dit proces staat in
de klinische psychologie bekend als cultuurschok en de eerste fase ervan als
de incubatiefase. Tijdens deze ‘wittebroodsweken’ krijgen zelfs de kleinste
details een exotische lading. De kater die onherroepelijk op deze roes volgt,
krijgt uitgebreide aandacht in de mémoires van Grellet. De derde fase, waar-
aan Grellet door zijn overhaaste vertrek niet maar H.H. Post blijkbaar wel is
toegekomen, is er een van creatieve aanpassing: een doorgaans langdurig
leerproces waarbij uiteindelijk ook in de nieuwe omgeving persoonlijke waar-
den worden gerealiseerd. Cornelius Wassenaar is, voor zover nu bekend, zelfs
niet aan de tweede fase toegekomen. Kunnen we zijn kansen op een geslaag-
de integratie in zijn nieuwe woonplaats inschatten aan de hand van wat we
verder over Demerary weten? 
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De eerste reden om hierover voorzichtig pessimistisch te zijn, is het kerkelijk
leven in Stabroek, of liever het ontbreken daarvan. Wassenaar merkte in
november 1794 zelf al op dat noch in Demerary, noch in Essequibo een predi-
kant stond. Weliswaar bezat Stabroek een gereformeerde kerk die in 1791 was
begiftigd met een fraaie zilveren avondmaalsschotel, maar de vrome platte-
landsnotaris moet hier geestelijk toch wel op een houtje hebben gebeten.137

Anders dan bijvoorbeeld in Suriname, waar labadisten en hernhutters een
nieuw thuis vonden, werden in Stabroek predikanten die met piëtistische of
methodistische idealen uit Europa aankwamen, ruw geweerd. De anders zo
‘vriendelijke’ Beaujon zette nog in 1805 een methodistische zendeling uit die
de negerslaven wilde onderwijzen.138 Mogelijk zou Wassenaar in de net zoals
hijzelf door Gellert en het piëtisme geïnspireerde H.H. Post een soulmate
hebben kunnen vinden, maar Post was in 1791 naar de Verenigde Staten ver-
trokken en keerde pas in 1797 terug.139

Ook de politieke ontwikkelingen in Stabroek na 1794 moeten Wassenaar
een gruwel zijn geweest. De omwenteling die zich begin 1795 in Nederland
voltrok, had vrijwel onmiddellijk gevolgen voor zijn vooruitzichten in Demer-
ary. Zodra deze kolonie ook was ingelijfd bij de Bataafse Republiek, bleken de
meeste Nederlanders ter plaatse aanhangers van de revolutie. In de Raad van
Politie, het hoogste bestuursorgaan van Demerary, verwierven Fransgezinde
patriotten een meerderheid. Toen op verzoek van de naar Londen gevluchte
Willem V een Britse oorlogsbodem in mei 1795 Demerary aandeed om steun
voor de regering in ballingschap af te dwingen, weigerde de Raad. Grovestins
trad af en verliet Demerary met hetzelfde schip. Hij werd opgevolgd door
Beaujon. Binnen een jaar sloeg de stemming echter om. De kolonie was voor
de uitvoer van koffie, suiker en katoen naar Europa nu geheel afhankelijk van
Britse schepen. Voor katoen vormde Engeland bovendien de grootste afzet-
markt. Het keerpunt kwam toen de radicalen in patria een opstand onder de
negerslaven bepleitten. In april 1796 bezetten Britse troepen Stabroek, nu
zonder enig verzet van de kolonisten. Beaujon diende de Engelsen nog tot
zijn dood als gouverneur.140

Wat zou u hebben gedaan wanneer u in 1795 Cornelius Wassenaar was?
Waarschijnlijk had u alles op alles gezet om met de gouverneur te kunnen
afreizen. Psychologisch is er eigenlijk geen andere afloop denkbaar voor een
man, die na zijn eerste traumatische ervaringen in 1787 in feite voortdurend
op vluchten was ingesteld. Het is misschien niet zo kies om hier Hoite Peisels
(toen nog vriendelijk bedoelde) regels uit 1767 in herinnering te brengen die
zinspelen op het ‘langgelepeld wild’ waarop de stadhouder op Het Bildt zo
graag jaagde, maar Wassenaar had natuurlijk ook figuurlijk al lang geleerd hoe
de hazen liepen – en wanneer hij zelf het hazenpad moest kiezen.

Haren (Gr.), zomer 2006

Oon Yme, da hy Professer waard
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Noten

1 Brieven en reisjournaal van C. Wassenaar, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, signa-

tuur 79 E 105. Stabroek heet sinds 1796 Georgetown.  2 Schama, Patriotten. 3 Over dit

‘stadhouderlijk stelsel’: Gabriëls, Heren.  4 H. Boels, in Brood e.a., Homines novi , 8.  5

Bourdieu, Opstellen.  6 De auteur dankt mw.dr. M.P.A. de Baar, prof. dr. Ph.H. Breuker,

de heer en mevrouw Fokker-Velds, dr. R. van Gelder, mw.dr. B.S. Hempenius-Van Dijk,

mw. L.H. Hoogerbeets, dr. G.Th. Jensma, prof. mr. J.H.A. Lokin, dr. J. van Sluis, mw. D.

Veeris, drs. A.P. Versloot en de heer D. Zwart voor hun goede raad en zorgen.  7 Sannes,

Geschiedenis I-II, tenzij anders aangegeven. Zie ook Spanninga, ‘Politieke elite’ 129. 8

Spanninga, ‘Patronage’, 23. Zie voor het document noot 113.  9 Kuiken en Van Poel-

geest, ‘Bonteman’, 701.  10 Nieuwland, Quotisatiekohieren.  11 Databank familiena-

men, www.meertens.knaw.nl in voce Peijzel.  12 Nederlands Patriciaat 26 (1940). Joan

Albarda was gehuwd met een kleindochter van de dagboekschrijver Dirk Jans (Histo-

risch Centrum Leeuwarden, collectie R.S. Roarda inv.nr. 1747).  13 De gereformeerde

doopboeken van St.-Annaparochie vermelden echter geen doopgetuigen.  14 Willem

(III) van Haren was van 1679 tot 1708 curator van de Franeker Hogeschool. Ik heb niet

onderzocht in hoeverre het sinds 1676 officieel toegestane afkopen van de verdediging

(remissio disputationis) onder het patronaat van zittende curatoren geschiedde. Cor-

nelius Wassenaar heeft hiervan bij zijn promotie in 1767 geen gebruik gemaakt. In dat

jaar waren de curatoren H.D.E. van Aylva, S.G. Juckema van Burmania Rengers, L.S.

Lycklama en T.A.H. Roorda Sixma. 15 Kuiken en Van Poelgeest, ‘Bonteman’, 701. Was-

senaars dienstboden zijn meegerekend. Er waren op Het Bildt twee aanslagen boven de

200 gulden: de grietman Willem van Haren en de weduwe van de secretaris C. Albarda,

en twee boven de 100 gulden: de ‘welgestelde boeren’ D.J. Kuik en Klaas Johannes Kuik.

16 Sannes, Geschiedenis II, 80. Van Hoite Wassenaar is geen huwelijk bekend, maar in

1749 bestond zijn gezin uit hemzelf en één kind.  17 Onno Zwier van Haren werd in

1727 ingeschreven als student in Franeker. Hixenius was daar toen tweedejaars rech-

tenstudent. Zie over informele contacten tussen adellijke en niet-adellijke cliënten in

de studentengemeenschap en de gevolgen daarvan de volgende paragraaf.  18 Sannes,

Geschiedenis II, 332 nr. 154; Sannes, Grafschriften, 23-25. Portret van Du Tour in Kuiper,

Adel, 113 (afb. 35).  19 Sannes, Geschiedenis II, 16. Over de staatsexamens: Koopmans,

Notariaat , 39-46.  20 Tresoar, familiearchief Kuiken, inv.nrs. 2-3 (d.d. 4-7-1724). Het

wapen heeft ook gestaan op het graf van Cornelis Bartouts’ voorvader Klaas Stevens de

Jonge (ovl. 1611; Sannes, Grafschriften, 27 nr. G37; stamreeks in Kuiken en Van Poel-

geest, ‘Bonteman’, 699). Cornelis Bartouts’ achterneef Petrus Altena zegelde als notaris

te Franeker in 1704 met hetzelfde wapen (Vleer, Wassenaars nr. 427). Over wapenzegels

van Friese notarissen: Koopmans, Notariaat, 49.  21 Volgens Sannes, Grafschriften, 47,

in de kerk te Vrouwenparochie. In 1940 zijn de in 1706 genoemde graven Albarda en

Wassenaar echter teruggevonden in de Van Harenskerk, de zerk van de oude notaris
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met grafschriften van zijn vrouw en twee zoons leesbaar (aldaar 12 nr. G4). Deze zerk

vertoont een onbekend wapen. De Peisels hebben in 1730 ook een bestaande zerk in de

Van Harenskerk gekocht (aldaar 17 nr. G 21). 22 Sannes, Grafschriften II 10-13.  23 Drie

van de vier ‘Hollandse edelen’ die in 1505 als projectontwikkelaars de bedijking van

Het Bildt aannamen, stamden uit het Dordtse regentengeslacht Oom van Wijngaarden.

Naar hen werd het dorp St.-Jacobiparochie aanvankelijk ‘Wijngaarden’ genoemd. Ik

neem met Sannes (Geschiedenis I, 258) aan dat de Wijngaardens uit St.-Jacobiparochie

zich naar hun dorp hebben genoemd, al zal de dubbelzinnigheid van de naam weini-

gen zijn ontgaan. Ook een enkele ‘Friese Wassenaar’ die terugkeerde naar Holland,

voerde deze toenaam. In 1539 liet Dirk Stevens uit St.-Jacobiparochie zich als ‘Dirk Ste-

vens van Wijngaarden’ inschrijven als burger van Leiden (Kuiken en Van Poelgeest,

‘Bonteman’, 677).  24 Van Stipriaan, Het volle leven, 88. 25 Boeles, Hoogeschool, 371;

Meijer, Album promotorum, 12-13. 26 J.A.H. Bots en W.Th.M. Frijhoff, in Jensma e.a.,

Franeker, 67-69.  27 S. Zijlstra, in Breuker en Janse, Friesland-Holland, 164-172; Meijer,

Album promotorum 10.  28 De ouders van de jaar- en studiegenoten van Cornelius

Wassenaar werden in 1749 voor bedragen tussen de 75 en 275 gulden aangeslagen. Een

uitschieter naar beneden is het ouderlijk gezin van Wassenaars jaargenoot Ruardi

(totaal 21 gulden). 29 Sannes, Geschiedenis II, 172-173, 206-208, 213, 230, 292-293. 30

Johannes Jacobus Wassenaar, gedoopt St.-Annaparochie 1787.  31 Sannes, Geschiede-

nis II, 209 en dezelfde, ‘Nijefenne’, 514-515. 32 In 1611 werd ‘Christianus Bonteman

Biltanus’ ingeschreven in de letteren, de vooropleiding voor de theologie (over hem

ook Knottnerus, ‘Renaissance’, 67). In 1697 volgde ‘Michiel a Wassenaer’ uit Oudebildt-

zijl en in 1703 diens volle neef, de Harlinger burgemeesterszoon Michiel Hessels Was-

senaar (Vleer, Wassenaars, nrs. 220, 222). In 1708 nam Michiel Hessels Wassenaar als

laatste deel aan een dispuut over Descartes onder leiding van prof. Andala (Postma en

Van Sluis, Auditorium, 303). De allereerste Bildtse student in Franeker is Andreas Epeus

(1610), vermoedelijk een zoon van Epe Andries (H1613), gerechtsbijzitter te Vrouwen-

parochie en lid van Gedeputeerde Staten. Zowel Epe Andries als Pieter Cornelis

Bonte(man), de vader van Christianus, behoorden in 1578 tot de zeer hoog aangeslagen

Bildtkers (Van der Meer e.a., Boarnen, 270-271). Hun zoons zoeken we dan ook vergeefs

onder de arme, door de Staten gevoede theologiestudenten (Van der Meer e.a., Boar-

nen, 111-112).  33 Geteld volgens de regel van Bots en Frijhoff, in Jensma e.a., Franeker,

63.  34 Vleer, Wassenaars, nr. 784; De Vries, ‘Defensie’, 132. 35 Voor definities van

‘adel’: Y.B. Kuiper, in: Frieswijk e.a., Verleden, 98; voor een lijst van adellijke en notabe-

le families: Visser, ‘Adel’, 449-450. Het album Van den Berg bevat van deze Franeker

groep naar verhouding de meeste adellijke inscribenten: vijf van de 33, bijna 15%. 36

Van Nienes e.a., Archieven, bijlage B, met name 263-274.  37 Misschien beter: ernstige

onbehoorlijkheid (Lokin, Prota, 230). Zie ook Lokin, in De Vries en Nieuwland, Hof, 75-

85.  38 Mijn vertaling, met dank aan prof. Lokin. De noten in Wassenaars Latijnse tekst

zijn hieronder verwerkt in doorgenummerde eindnoten.  39 Geen wet of er wordt

bedrog tegen uitgevonden.  40 Tekstnoot: ‘T. Livius, Ab Urbe Condita 7.16; Valerius

Maximus, 8.6.; Plinius, 7.3; zie: Majans. Diff. XI 205’.  41 Tekstnoot: ‘T. Macchius Plau-

tus, Bacchid. 22.10’.  42 Tekstnoot: ‘Cornelius Tacitus, Annales 5.9’.  43 Tekstnoot: ‘Zie
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ook Dion. Cass. 58 en Suetonius, In Tiber. 61’. Sejanus was commandant van de lijf-

wacht en raadsman van keizer Tiberius (Claudius Nero, regeerde 14-37), de adoptief-

zoon en opvolger van keizer Augustus.  44 Tekstnoot: ‘Lipsius, Ex Dion. Lib. 74 (zie

Tacitus, Annales 5.9); Casaubonus (zie Suetonius, In Tiber. 61)’.  45 Tekstnoot: ‘Hero-

dotus p. 230’.  46 Tekstnoten: ‘Veltman, Comment. ad prota pand. in leg. 30 de legib.;

Pufendorff, De jure naturale gentium & civ. lib. 5.12.18; Majans., Dissertatio de factis

contra legem’; Tekstnoot: ‘W. Sevel, Neederduitsche spraakkonst (in 1787 in dr. Wasse-

naars bibliotheek; KK) 336’. 47 Tekstnoot: ‘Aldus Accursius, Glossa ad leg. 29, Dig. de

leg., en Pufendorff, a.w.’.  48 Het Friese gedicht ook in Feitsma, Frysk III, 56 (nr. 1767C)

en in de Friese historische taaldatabank.  49 Met dank aan dr. J. van Sluis voor deze sug-

gesties.  50 Het laatst in het proefschrift van de jurist D.S. Mebius (1769), jaargenoot

van Wassenaar (Postma en van Sluis, Auditorium, 486). In 1774 hield hij zijn oratie als

rector van het gymnasium te Dordrecht over de herleving der schone letteren in Neder-

land (Van Dorp, Oratio). 51 Hoogland, Peisel, 16-17, 75-77. 52 Hij werd in 1749 in het

quotisatiekohier aangeslagen voor ruim 110 gulden, ongeveer 30% hoger dan de vader

van Cornelius Wassenaar. Op de nieuwe klok van de Van Harenskerk (zie noot 16, hier-

boven) staat Bente Walings als kerkvoogd naast Beert Wassenaar als dorpsvolmacht

vermeld.  53 Wassenaar deed pas belijdenis in St.-Annaparochie in 1774, zijn vrouw in

1772. 54 J. Bosma, in Jensma e.a. (red.), Franeker, 191-205. 55 Album Ruardi f. 28: Sci-

licet ut fulvum spectatur in ignibus aurum / Tempore sic duo est inspicienda fides / Dum

jurat et vultus videt fortuna sereno / Indelibatus cuntsa sequuntur opes / At simil inton-

uit fugiunt ne nascitur ulli / Agminibus comitum quismodo cinctius erat. Symb.: Amici-

tia omnia potest. Haec pauca in perpetuam Amici tui memoriam Amico Suo integerrimo

Franequera 22-6-1765 J. Ruardi adscribere non nescit C. Wassenaar I.U.S. Anna

Parochiae Frisius. 56 Vleer, Wassenaars, nr. 1021; S. ten Hoeve, in Bremmer e.a., Specu-

lum, 273-274; J. Bosma, in Jensma e.a., Universiteit, 191-205. 57 Van Stipriaan, Het

Volle leven, 238. Over Lodenstein recent ook Exalto, Heiligen. 58 Hierover uitgebreid

Bourdieu, Noblesse. 59 Bronnen, in Van Nienes e.a., Archieven, 265-267.  60 Tresoar,

album Serrurier. Over de ‘Franequer Los-kop’ C.P. Ridderikhoff, in Jensma e.a., Univer-

siteit, 119-132.  61 Tresoar, album Van den Berg.  62 De sententieboeken noemen als

slachtoffers behalve enige Franeker burgers ook de rijke Harlinger koopman Tjepke

Gratama (zie: Burghardt, Gratama, 7, 56). 63 Feitsma, Frysk III, 46-55. Zie ook Wassen-

berghs bijdrage aan het album van D.J. Slotsboo (Feitsma, Frysk III, 8-11). De vriend-

schap tussen Slotsboo en Wassenbergh begon nogal hardhandig: Slotsboo werd in

1762 door de Senaat veroordeeld wegens wangedrag bij Wassenberghs ontgroening

(Van den Berg, ‘Lijsten’, 265-266).   64 Vriendelijke mededeling prof.dr. Ph.H. Breuker;

zie Nederlands Patriciaat 17 (1927), Breuker, ‘Van der Ploeg’. Zie voor Ruardi’s gedich-

ten bijvoorbeeld Feitsma, Frysk III, 37.  65 Analyse verricht door drs. Arjen Versloot op 4

november 2005. Uit Van der Ploegs Franeker tijd zijn drie Nederlandstalige gedichten

bekend (Postma en Van Sluis, Auditorium, 570, M/1760.1). Zie voor een Nederlandsta-

lig lofdicht uit 1789 Bergsma e.a., For uwz Lân, 52.  66 Bergsma e.a., For uwz Lân, 120.

67 Ruardi publiceerde onder meer in 1772 een Latijns verjaardagsgedicht voor prins

Willem Frederik (Ruardi, Carmen).  68 Naamlijsten van ballingen in Jaarboek Centraal
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Bureau voor Genealogie 49 (1995), 115-164. 69. S. Zijlstra, in Bergsma e.a., For uwz lân,

102.  70 Tresoar, Hof van Friesland, toeg. 14 inv.nrs. 114-117 (criminele rolboeken),

16714-16717 (quaclappen). 71 Bergsma e.a., For uwz lân, 28-33, 120. 72 Tresoar,

Nedergerechten, toeg. 13-07, inv.nr. 16 (recesboek He Bildt 1768-1795). De oudste bij-

zitter in 1770 was Jan Foppes Siderius (Vrouwenparochie 1718-1782). Hij stamde uit de

Leeuwarder patricische familie IJzerman alias Siderius (Woudstra, Siderius nr. IX.65).

Steven Stevens Proost was tot zijn dood in 1779 tweede bijzitter (Sannes, Grafschriften

II 28-29). Hij was een aangetrouwde oom van Cornelius Wassenaar, die ook een stam-

reeks van hem opstelde.  73 Tresoar, Nedergerechten, toeg. 13-07 inv.nr. 67 (inventaris-

boek Het Bildt), f. 924 e.v. (inventarisatie geabandonneerde boedel dr. C. Wassenaar

cum uxore).  74 In Lutherse kring waren dubbele doopnamen ook al langer gebruikelijk.

Overigens had Wassenaar zijn oudste zoons Beert (gedoopt 1769) en Bente (gedoopt

1775) naar hun respectieve grootvaders vernoemd. 75. Zulke dilemma’s deden zich op

Het Bildt overigens ook voor na de revolutie van 1795. Zie Kuiper, Revolutie, 159. 76

Gegevens hieronder (en in de volgende paragraaf) naar Sannes, Geschiedenis II, en

Hoogland, Peisel (met transcriptie van het strafprocesdossier tegen Hoite Peisel), tenzij

anders vermeld. 77 Als noot 73. 78 Hij was een schoonzoon en vennoot van de cou-

rantier Abraham Ferwerda en redigeerde onder meer diens befaamde veilinglijsten

(Fokkema-Siccama, Siccama’s, nr. 869). 79 Tresoar, Staten van Friesland 1580-1795,

toeg. 5 inv.nr. 5254.  80 Annonce in de Leeuwarder Courant.  81 Knottnerus, ‘Renais-

sance’; Tresoar, Nedergerechten, toeg. 13-07, inv.nr. 54, f. 306 vlgg.; Vleer, Wassenaars,

nr. 603. 82 De Franeker hoogleraren J. Lemonon (Frans) en T. Hemsterhuis (filosofie)

bezaten in 1710 respectievelijk 1766 beiden ongeveer 4000 titels (Dirks, ‘Aantekenin-

gen’, 333; Van Sluis, Hemsterhusiana, 11, 13).  83 In 1764 gaf Cannegieter te Franeker

college over Heiniccius (dictaat door A. Telting in Tresoar, Hs 1028).  84 Een goede

reconstructie van zo’n achttiende-eeuwse linnenkast met inhoud (ook belijdenisbij-

bels) is te zien in het Museum Betje Wolff in de voormalige pastorie van Middenbeem-

ster.  85 Leemans en Franke, ‘Boekzaal’. 86 Mijnhardt, ‘Verlichting’.  87 Broersma, Ver-

lichting.  88 Postma, ‘Perscensuur’, 157.  89 Diderot schreef in 1774: ‘In alle huizen,

zowel in de steden als op het platteland, vindt men bijbels, nieuwe testamenten, pre-

ken en godsdienstige leerboeken’ (Van Stipriaan, Het volle leven, 117).  90 Over Vene-

ma: De Bruïne, Venema. Lemke disputeerde in 1745 onder Venema over het boek

Daniël.  91 Postma en Van Sluis, Auditorium, 385; J. van Sluis, in Bergsma e.a., For uwz

lân, 91-92.  92 Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 4/88.  93 Te Winkel, Ontwikkelingsgang,

6/126-130; Van den Berg, Barueth. 94 Bavinck, ‘Borgtocht’.  95 Te Winkel, Ontwikke-

lingsgang, 6/16.  96 Sannes, Geschiedenis II, 344-346.  97 Vleer, Friese Wassenaars, nr.

743.  98 Sannes, Geschiedenis II, 304-305.  99 Aangehaald door Y.B. Kuiper, in Bergsma

e.a., For uwz lân, 45.  100 Kuiper, Adel, 138, 113-114.  101 Tresoar, Nedergerechten,

toeg. 13-07 inv.nr. 74 (proclamatieboek Het Bildt). 102 Sannes, Geschiedenis II, 286.

103 Als noot 1. Over deze nooit gebouwde nieuwe pastorie Sannes, Geschiedenis II, 295-

296.  104 Toen was Van Haren echter al druk doende de Bildtse grietenijkas leeg te

halen (Y.B. Kuiper, in Frieswijk e.a., Geschiedenis, 110). 105 Het echtpaar staat niet bij

de ‘uitgaande posten’ in de kohieren van de personele goedschatting (nagezien 1787-
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1794). Ook het gereformeerd lidmatenboek van St.-Annaparochie (Tresoar, DTB 130d)

geeft geen uitschrijving (mevrouw Wassenaar wordt in 1809 als ‘overleden’ vermeld).

106 Kuiper, Adel, 159, 258-260, 374. Van Harens bezit, waaronder een kostbare schilde-

rijenverzameling, werd na zijn vlucht in 1796 geveild. 107 Tresoar, signatuur 5939 Hs

(v/h collectie Van Loon), gedrukt in De Nederlandse Leeuw 66 (1949), 241-242 en Vleer,

Wassenaars, 42-44.  108 Het colofon geeft niet helemaal duidelijk aan naar welk exem-

plaar van de akte Cornelius Wassenaar zijn copia vervaardigde. Ik neig ertoe in het

colofon ‘voor mij, Cornelius’ te lezen als ‘door mij, Cornelius’. In dat geval was het

voorbeeld kennelijk het exemplaar van Feike Beerts Wassenaar. Voor contacten tussen

Cornelius Wassenaar en Feike van der Ploeg zijn verder geen aanwijzingen, noch in de

alba, noch in de lijst van Wassenaars boeken uit 1787. Het colofon vermeldt als eerste

afschrijver ‘Dirk Stevens van Wassenaar’ (anno 1687). Dirk Stevens komt tot 1708 onder

patroniem voor op Het Bildt en woonde daarna in Harlingen, waar Bildtse Wassenaars

al vanaf 1635 als vroedslieden te boek staan. Daar voerden omstreeks 1700 twee takken

van de familie de toenamen ‘Wassenaar’ en ‘Altena’ (Vleer, Wassenaars, nrs. 88, 204,

227 (Wassenaar), 424-427 (Altena, na 1673 ook te Franeker)).  109 De Neve, ‘Regenten’,

150.  110 Vleer, Wassenaars, nrs. 247, 449 en p. 279. In zijn eigen stamreeks heeft Cor-

nelius Wassenaar mogelijk een minder ‘brave’ voorvader willen elimineren (Vleer,

Wassenaars, 279 en nr. 283; de correcte stamreeks in Kuiken en Van Poelgeest, ‘Bonte-

man’, 699).  111 J. Aalbers, in Brokken, Heren, 172-182; H. Spanninga, in Bergsma e.a.,

Foar uwz lân, 23-24. 112 Kuiken en Van Poelgeest, ‘Bonteman’, 707.  113 Spanninga,

‘Politieke elite’, 121. In 1749 telde de Franeker vroedschap 25 leden, waaronder zes

bakkers (driemaal een Wassenaar), zes winkeliers, drie wolkammers, een koopman en

een gortmaker.  114 Kuiper, ‘Genealogie’, 77, 81. 115 Deze Aafke Jaspers is op Het Bildt

niet gevonden. In 1792 overleden voorts Abe Pieters Boon (uit St.-Jacobiparochie); de

vrouwen van Eeltje Jans (hij trouwde voor de tweede maal in 1797 Sara Martens) en van

Laas Annes (’ Geertje Klaas; Laas was knecht bij Pieter de Kuur); Tjaltje Brouwers

(dochter van Pieter Sjoerds (Wassenaar), gedoopt 1772); Teunis Monkje (‘verdronken’);

Hoite Obbe Daams; Jantje Boyen Koopmans; en Gerrit Annes. In 1792 trouwde ‘Kerk-

kan’ (’ Salomon Izaäk Kerkkan) met ‘dr. Heimans dochter’ (’ Mietje Heimans, gehuwd

voor het gerecht te Leeuwarden); ‘Keike’ (’ Grietje Takes) Ferwerda met een schuiten-

voerder (Hendrik Dirks uit Oostermeer); en ‘Joukebaas’ (’ Jouke Douwes) met Ytje Stolp

(’ Ytje Tijs). Er waren huwelijken op handen tussen Trijn Bakkers en Jan Post (’ Trijntje

Jans en Jan Jans Postumus); tussen Renske (Dirks) Kuik en Jan Bakker (’ Jan Klaas Dan-

kert); en tussen Tijs Simons en ‘de meid van de kastelein’ (’ Siebrichje Martens).  116

Janneke Jans, weduwe van de ‘paapse boer’ Tjeerd Minnes, woonde hier in 1788 (nu

Langhuisterweg 4; vr. med. D. Zwart, Gemeentearchief Het Bildt). Tjeerd Minnes is in

1743 als ‘Theodorus’ gedoopt in de parochie Dronrijp als zoon van Minne Tjeerds en

Antje Gerbens.  117 Politieke soldijlijsten van juni 1794 tot en met juni 1795.  118 Als

noot 1. Sinds kort is bekend dat de veel van de correspondentie die in deze jaren naar

Nederland werd verstuurd, nooit is aangekomen. Talloze brieven zijn onderschept

door Britse oorlogsschepen en berusten nu als prize papers in de National Archives in

Londen. Ik heb nog geen gelegenheid gehad deze door te nemen, maar ik vermeld de
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inventarisnummers (met dank aan dr. R. van Gelder) onder ‘Archivalia’.  119 Gedrukt

in Vleer, Wassenaars, 280.  120 In 1792 heet zij bij het huwelijk en bij de doop ‘Willemi-

na Profeet geb. Bazarne’, in 1815 ‘Willemina, weduwe van Adrianus Profeet’.  121 Kraf-

ft, Antilliaanse patriciaat, in voce Veeris. In 2004 bezochten ruim 500 personen de Vee-

ris-familiereünie op Curaçao (vriendelijke mededeling mw. D. Veeris). 122 Hamelberg,

Documenten I nr. 93.  123 Van der Lee, Plantages. In 1840, na haar huwelijk met Wig-

bold Reinink Brugman, deed zij deze plantage weer van de hand.  124 Emmer in Van

den Boogaart e.a., Overzee, 156.  125 Mourik, Naam-lyst. In 1791 was Jan Jacob Beaujon

op Curaçao boekhouder, Abraham Evertsz matroos en constabel van de fuik op Fort

Collenberg en Johannes Evertsz kapitein over de indianen. Sigismund Weeber (de

vader van de Stabroekse mevrouw Beaujon) was sergeant en Abraham Veeris.korporaal

bij de burgerwacht. 126 Dit huis aan de Gravenstraat is nu de zetel van de Surinaamse

Assemblee.  127 De aandelen in de plantages Domburg (1755), Soribo (1762) en Hout-

tuin (1793) waren hem aangekomen van zijn vrouw Anna Agatha de Beaufort, weduwe

en erfgename van de grootgrondbezitter mr Jacob Bachmann jr.  128 Gegevens uit de

databank plantages van de ‘Surinaamse helppagina’ en De Nederlandse Leeuw 42

(1924), 208-209. De gezworen klerk T.C. Pletz was omstreeks 1767 in Suriname betrok-

ken bij de taxatie van de nalatenschap van de planter M.S. Pallak (1709-1767). Het

herenboekje van 1791 noemt de bottelier-waagmeester Hendrik Pletz bij de ‘mindere

civiele dienaren’ en Cornelis Pletz als sergeant bij de burgerwacht. Een generatie eerder

was de schoolmeesterszoon Hendrik Pletz Laurensz. op Curaçao notaris en gezworen

klerk bij de WIC. Over Pieter Pletz uit Willemstad: Van Gelder, ‘Leef je’.  129 Krafft,

Antilliaanse patriciaat. Ik heb een deel van dit netwerk (uitgaande van de familie De

Mey) weergegeven in tabel 3. 130 Het rapport van Grovestins en Boeij over de toestand

op Curaçao in: Coomans-Eustatia e.a., Banden, 109-126.  131 Jacoba Bouwens, echtge-

note van Grovestins, woonde haar laatste jaren aan de Korte Vijverberg in Den Haag

(nu het Kabinet der Koningin; Dumas en Rosenberg, Kabinet). 132 Kuiken, ‘Doopsge-

zinden’, 9-10, 20-21. Als hun voornaamste patroons binnen het Hollands-Bildtse net-

werk van grootgrondbezitters kunnen mr. Gerrit van der Laan (Kuiken, ‘Compagnons’

nr. P44) en zijn aanverwant Gerrit van Schoten (aldaar nr. P42) gelden. Drie van de vier

‘stambroers’ van de Bildtse Wassenaars pachtten in 1527 land in hun Bildtkavels (Kui-

ken en Van Poelgeest, ‘Bonteman’, 666). De vierde broer Steven Willems pachtte in

1527 van heer Jacob Oom van Wijngaarden, een van de vier hoofdaannemers van de

bedijking van Het Bildt in 1505 (Kuiken, ‘Compagnons’ nr. P3). In de Bildtse overleve-

ring is steeds sprake van ‘vier edelen’ uit 1505 en ‘vier stambroers’ uit 1527. Aristocratie

en schaduwaristocratie?  133 Aangehaald in Paasman, ‘Reinhart’, 50.  134 Seebohm,

Grellet (Londen 1862). 135 Paasman, ‘Reinhart’, 42-50.  136 Bos en Foorthuis, Biogra-

fieën.  137 Veenendaal, ‘Avondmaalsschotel’.  138 Van Wiechen, Vademecum, 305-306;

Paasman, ‘Reinhart’, 52.  139 Biografie in Paasman, Reinhart, hoofdstuk 4. 140 Goslin-

ga, Guianas, 459-460.

m
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Archivalia

Digitaal

Catalogus Epistolarum Neerlandicarum (CEN) op: www.kb.nl/bc/hand/brieven.html.

De complete Essequebo and Demerary Gazetteer en Royal Gazette (1803-1807 en 1815)

op: http://ariel.ucs.unimelb.edu.au/~rvc/edg.

Friese doop- en huwelijksklappers vóór 1811 en de quotisatiekohieren van 1749 op:

www.tresoar.nl.

Friese advocaten, bestuurders en andere naamlijsten op www.geneaknowhow.net/

digi/fries-ni.html en http://home.wanadoo.nl/mpaginae.

Gegevens over Surinaamse plantages op: www.surinaamsegenealogie.nl en

http://members.lycos.nl/surinaamsegenealogie/overzicht.htm.

Fries Museum, Leeuwarden

Album amicorum: F.H. van Burmania.

Gemeentearchief Het Bildt, St.-Annaparochie

Familie Wassenaar (zie: R.L. Hutter, Het Bildt, inventaris der archieven (St.-

Annaparochie 1969), 106-108).

Groninger Archieven

Stukken van de West-Indische Compagnie in het secretariearchief van de stad Gronin-

gen, toegang 1605, inv.nr 974.

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, Bijzondere collecties

Bibliotheca Dunciana (zie: W.P.C. Knuttel. Catalogus van de pamfletten-verzameling

berustende in de Koninklijke Bibliotheek (Utrecht 1978). 

Brieven (digitale toegang: CEN, zie hierboven, hierin: KB 79 E 105: C. Wassenaar, Jour-

naal gehouden van mijn reise na de West Indien [...] 1794. Collectie Hamelberg

(over de Nederlandse Antillen, signatuur 120B, inventaris in: Krafft, Families 427).

Nationaal Archief, Den Haag

Oud archief Curaçao, Bonaire en Aruba 1708-1828, toegang 1.05.12.01 (zelfbediening

kast D7a-b), inv. nrs. 1454-1487 (DTB Curaçao tot 1835). 

Raad der Koloniën 1791-1795, toegang 1.05.02: inv.nrs. 178-180 (politieke soldij

Demerary 1792-1794), 182 (scheepsladingen uit Guyana 1794). 

West-Indisch Comité 1785-1800, toegang 2.01.28.01, inv. nr. 246 (soldijlijst Demerary

1795).

National Archives, Londen

‘Prize papers’ (inventaris op www.nationalarchives.gv.uk, catalogus: HCA 30, 32, 49;

een selectie binnenkort op www.kb.nl/sailingletters):

High Court of Admirality (hierna: HCA) 
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HCA 32/933 doos 3 en 4: schip Anna Sophia, brieven o.a. uit Demerary.

HCA 32/883 doos 2: schip Vigilantie van Curaçao naar Amsterdam.

HCA 32/1065 doos 1-2: Jonkvrouw Maria van Curaçao naar Amsterdam, 1803.

HCA 32/696 doos 2: Jonge George van Paramaribo naar Altona.

HCA 32/651 doos 1: Stad Kopenhagen van Paramaribo naar Hamburg.

HCA 32/1377 doos 2: Koffieboon van Paramaribo naar Amsterdam, 1803.

HCA 32/1088: schip Lust Rust, Paramaribo naar Amsterdam, 1803.

Tresoar, Leeuwarden

Archief Staten van Friesland 1580-1811 (toegang 5); inventaris door S.P. de Jong e.a.

(Leeuwarden 1998).

Archief Nedergerecht Het Bildt (toegang 13.07).

Archief Hof van Friesland (toegang 14); inventaris door J.L. Berns e.a. (Hilversum en

Leeuwarden 1999).

Archieven van de Universiteit te Franeker (toegang 181); inventaris door A.P. Nienes

e.a. (Leeuwarden 1985).

Familie Kuiken (toegang 318-22); regesten door Johs. Kuiken (anno 1929) aldaar,

inv.nr. 1.

Franeker Alba amicorum: F.H. van Burmania (1762, Hs 898), Th. van den Berg (1762, Hs

1800), L. Serrurier (1764, Hs 5733), G. Andreae (1767, Hs 286), F. Rinia van Nauta

(1767, Hs 915), J.F.M. Herbell (1771, Hs 1820), M. de Haan (1778, Hs 23), H. Bangma

(1780, Hs 1023).

C. Wassenaar, Geslacht-registers van Bildtsche Familien: Wassenaar’s, Lont’s, Kuiken’s

en andere (Hs 5939, voorheen collectie Van Loon).

Universiteitsbibliotheek, Groningen

Album amicorum J. Ruardi, (1762) 1764-1786, uklu Hs 214 E; zie: K. Thomassen (red.), 

Alba amicorum (Maarssen 1990) cat. nr. 73.
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Biografie Jan Mankes

1889 15 augustus te Meppel geboren, als jongste van de twee zonen
van Beint Mankes en Jentje Hartsuiker. 

1904 Verhuist naar Delft.
1905 Wordt leerling bij Schouten, glazenier in Delft, en krijgt in zijn

vrije tijd les van Veldhuys, glasbrander en schilder. Volgt een
avondcursus op de Academie voor beeldende kunsten in Den
Haag.

1908 Gaat als vrij kunstenaar werken; er is al direct belangstelling voor
zijn werk, ook van de zijde van de kunsthandel.

1909 Na de pensionering van zijn vader verhuist het gezin naar De
Knijpe bij Heerenveen, de geboorteplaats van zijn vader. Kennis-
making met J.C. Schüller, een Haagse kunsthandelaar, met wie
hij tot diens dood in 1915 een uitstekende relatie zal onderhou-
den. Mankes stuurde hem zijn werk en Schüller kocht bijna alles
wat Mankes maakte. Met de sigarenfabrikant A.A.M. Pauwels uit
Den Haag onderhield Mankes een langdurige briefwisseling.
Pauwels stimuleerde Mankes en voorzag hem van materialen,
reproducties en objecten, zoals dode dieren. 

1910 Begint met het maken van etsen en litho’s; schildert enkele
naaktstudies. 

1912 Eerste succesvolle overzichtstentoonstelling, georganiseerd
door Schüller in de Larense Kunsthandel te Amsterdam. Zeer
lovende kritieken.

1913 Zijn eerste houtsnede ontstaat.
1914 Mankes’ werk krijgt een ander karakter: realistischer en kleurrij-

ker.
1915 Huwelijk met Annie Zernike, doopsgezind predikante in Boven-

knijpe. Vestiging in Den Haag. Na het overlijden van Schüller
krijgt de Larense Kunsthandel de voorkeur bij de verkoop van
zijn werk. Tentoonstelling in Pulchri Studio te Den Haag.

1916 Verhuist om gezondheidsredenen naar het Gelderse Eerbeek.
1917 Grafische tentoonstelling in Pulchri en elders in den lande.
1918 Zoon Beint geboren, die later ook kunstschilder zou worden.
1919 Verslechterende gezondheidstoestand door tuberculose. Ten-

toonstelling bij de Utrechtse kunsthandel Van Es.
1920 Overlijdt op 23 april te Eerbeek.

Bron: Jan Mankes. Collectie in voorjaarstentoonstelling 1984. Kunsthandel
G.J. Scherpel, Den Haag.
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De ziel van de kunstenaar, òf de ziel der dingen
Overwegingen bij het werk van Jan Mankes 

D E R K  J A N S E N

Het werk en de persoonlijkheid van de jonggestorven schilder en etser Jan
Mankes (1889-1920) intrigeren en boeien nog steeds.1 Tijdens zijn leven had
hij trouwens ook al niet over gebrek aan belangstelling te klagen en in de loop
der jaren is die allengs toegenomen. Mankes is thans uiterst populair, zoals
blijkt uit de prijzen die voor zijn schilderijen en etsen worden betaald2 en het
feit, dat er in het jaar 2007 twee tentoonstellingen aan hem zullen worden
gewijd, spreekt eveneens boekdelen.3

In deze studie wordt niet in de eerste plaats gezocht naar het antwoord op
de vraag: vanwaar deze zo toegenomen populariteit? Het gaat veel meer om
een nadere verkenning van het geestelijk-spirituele milieu van Mankes, van
wie wel is beweerd dat hij schilderde vanuit een zekere socialistische achter-
grond. Desalniettemin lijken andere invloeden belangrijker. Dan valt te den-
ken aan bijvoorbeeld de theosofie of meer in zijn algemeenheid aan de zoge-
noemde petites religions, die omstreeks 1900 een zekere bloei beleefden.4

Mankes ging veel om met de theosofisch georiënteerde kunstenaar Chris
Lebeau5 en drukte houtsneden af voor de architect K.P.C. de Bazel, in dit ver-
band een nog meer aansprekende naam.6 De invloed van zijn antroposofi-
sche vriend Kornelis Gabes Gouma – over hem straks meer – moet hier zeker
worden meegewogen. Ook kan er sprake zijn van affiniteit van Mankes met de
denk- en leefwereld van de christen-anarchisten en met de kunstopvattingen
die in die kring leefden. Bij mijn weten is er in de literatuur over Mankes aan
het laatste element nimmer aandacht geschonken, maar dat de betekenis
daarvan niet onderschat mag worden, hoop ik in deze bijdrage aan te tonen.7

Annie Mankes-Zernike 

Allereerst worden in dit artikel opinies over Mankes’ kunst geïnventariseerd:
dichtbij zijn dat die van zijn echtgenote Annie Mankes-Zernike (1887-1972),
waarbij rekening gehouden moet worden met het feit dat zij over de belang-
rijkste gebeurtenissen in haar leven pas vijf-en-dertig jaar na het overlijden
van haar echtgenoot publiceerde.8 Tijdgenoten uit het eerste kwart van de
twintigste eeuw komen eveneens aan het woord, waarvan de bekendste zijn:
de kunstschilder en -criticus Richard Roland Holst, de echtgenoot van de
marxistische dichteres Henriëtte; de kunstcriticus Albert Plasschaert, niet te
verwarren met zijn naamgenoot en neef de schilder Albert Plasschaert en de
schrijver-kunstbeschouwer Just Havelaar. Wat verder af staan commentaren



op tentoonstellingen van Mankes en de inhoud van de catalogi die daarbij
soms verschenen. Aan een aantal daarvan zal hieronder worden gerefereerd.

Met haar broer Frits als Nobelprijswinnaar (1953) en haar zuster Elisabeth
als voornaam letterkundige kan men wel zeggen dat Annie uit een begaafd
gezin kwam.9 Zij zelf was ook een vrouw van niveau: de eerste vrouwelijke
predikant van Nederland (1911) en vervolgens ook nog in 1918 gepromo-
veerd.10 Het predikambt kon ze alleen maar bereiken door van overtuiging, of
in elk geval van décor te veranderen. Zij werd in haar laatste studiejaar aan de
Universiteit van Amsterdam doopsgezind en dat gaf haar de mogelijkheid het
‘wondere ambt’ te gaan vervullen. In haar jeugdjaren was zij een trouw
bezoekster geweest van het gebouw dat nu Paradiso heet, en dat gesticht was
als onderkomen van de Vrije Gemeente van de gebroeders Hugenholtz.11 Zij
maakte er kennis met een redelijke en zedelijke opvatting van de godsdienst,
een dynamische wereldbeschouwing ook, waarin kunsten en wetenschappen
belangrijk zijn, maar waarin het begrip voor mystiek onderontwikkeld is. De
redelijke opvatting van de godsdienst werd tijdens haar studie, maar ook
daarna, versterkt en verdiept door kennismaking met het werk van modern-
vrijzinnige theologen als W.C. van Manen en H.U. Meyboom.12 Deze hoogle-
raren ontkenden dat Jezus een historische persoon was geweest; in hem heb-
ben we niet met een vergoddelijkte mens (Godmens), maar met een
vermenselijkte god te doen. Dat liep bij hen uit op de stelling, dat de mens-
wording van God niets anders is dan de godwording van de menselijke geest
in ieder mens. Een van de latere – door Zernike zeer bewonderde – vertegen-
woordigers van het theologische modernisme, G.A. van den Bergh van Eysin-
ga (1874-1957), was van mening, dat men het vroege christendom met dezelf-
de historische methoden en even rationeel moest bestuderen als andere
religies. Daarbij moest men het bovennatuurlijke uitsluiten en het Nieuwe
Testament beslist niet als een geïnspireerde canon beschouwen.13

Het zedelijke element in de religie stond centraal in de colleges van I.J.
(Cosquino) de Bussy (1846-1920), als hoogleraar in de (christelijke) ethiek
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Doopsgezind Semina-
rium. Annie Mankes was voor hem een dankbare studente en levenslang zou-
den zij door vriendschapsbanden verbonden zijn. Essentieel in De Bussy’s
ethiek was zijn zogenoemde waardenleer; met de woorden van zijn leerling
N. Westendorp Boerma: ‘Ons bestaan berust niet op wetenschap, maar op
waardering, op waardetoekenningen, waaruit wij leven en die voor weten-
schappelijke rechtvaardigingen niet vatbaar zijn; die waarde-toekenningen
zijn eerst, zij zijn de kern van onze wereld-beschouwing, al is die kern steeds
min of meer door het denken omvat en er mee vervlochten’.14 De doorwerking
van dit gedachtegoed vinden we onder meer in stelling IV van het in 1918
door Annie Mankes-Zernike verdedigde proefschrift Over historisch materia-
listische en sociaal democratische ethiek, waar zij de Groningse psycholoog
Gerard Heymans attaqueert in de volgende bewoordingen: ‘[...] de meening,
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dat een wetenschappelijke klassificatie van karakters mogelijk is, miskent de
waarheid, dat het karakter voor een deel niet wordt gekend, maar toegekend.’

De Bussy was niet alleen ethicus, maar ook significus, als bijvoorbeeld
Frederik van Eeden. Altijd wilde De Bussy de betekenis van term, woord en
beeld kennen en nimmer accepteerde hij betekenissen als voor de hand lig-
gend, omdat hij steeds de context wilde weten. Een dergelijke inzet hoort te
leiden naar zorgvuldig en verantwoord taalgebruik. Voor de taal van De Bus-
sy’s leerling Westendorp Boerma zijn wel eens de bewoordingen: tastend,
zoekend, stellend, relativerend en waarderend gebruikt. Dat gold dan zijn
wetenschappelijke werk en die terminologie is ook toepasbaar op het proef-
schrift van Annie Mankes-Zernike. Met de nodige reserves kan men ook haar
mémoires beschouwen als een tekst die op dergelijke wijze geschreven is. Zij
hanteert in haar herinneringen een zeer zorgvuldige stijl, ingetogen en zon-
der effectbejag. In het jaar 1911 betrad zij de doopsgezinde pastorie van De
Knijpe en vier jaren later ging zij het huwelijk aan met Mankes, de mysticus.15

Annie en Jan

In haar mémoires van 1956 besteedt Annie Mankes-Zernike expressis verbis
zestig bladzijden aan Jan Mankes. Dat beslaat een kwart van het boek en geeft
aan wat hij voor haar betekende, vooral als men het afzet tegen een slechts
zesjarige verlovings- en huwelijkstijd, die duurde van 1914 tot 1920. Een jaar
voor hun verloving hadden zij elkaar voor het eerst ontmoet. Dat gebeurde in
Benedenknijpe, een dorpje ten oosten van Heerenveen, waar Jan Mankes bij
zijn ouders woonde en bij wie hij zijn atelier had. Annie Zernike was doopsge-
zind predikant in het tweelingdorp Bovenknijpe. Zij werd daar in 1911 beves-
tigd door haar Heerenveense collega S.D.A. Wartena, een christen-socialist.

Wie meent in het boek van Zernike uitgebreide beschouwingen over
Mankes’ schilderkunst tegen te komen, wordt enigszins teleurgesteld. Het
eerste schilderijtje dat ze in 1913 bij hem thuis in Benedenknijpe zag, deed
haar beseffen iets kostbaars, een fonkelende schoonheid in handen te heb-
ben16 en ze bewonderde ‘de gespannen lijnen, de strakke opbouw van het
poëtische schilderijtje’.17 Mankes had haar op dat moment proberen uit te
leggen ‘dat hier andere waarden werden nagestreefd, dan die de Hollandse
impressionisten hadden gezocht. Niet langer ging het om de toevallige,
momentele belichting, maar om de blijvende vorm; minder om de toon dan
om de verzadigde kleur’.18 Ondanks de geestelijke strekking van Jans werk zou
zij de mystiek daarin, de innerlijke verbeelding van de werkelijkheid achter de
werkelijkheid, toen nog niet herkennen. Dat gebeurde pas later na haar ken-
nismaking met het werk van de dichter Rainer Maria Rilke, bij uitstek de mys-
ticus van de christen-socialisten.19

Van die ontmoeting deed zij in 1925, vijf jaar na de dood van Jan, verslag in
een essay, dat Rilke portretteert als een eenzame, een geheimzinnige, een
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dichter van de innerlijkheid; een innerlijkheid die zich niet beperkte tot de
mensenziel, want ‘ook uit het hart van dieren en dingen weet hij te spreken’.20

Dat laatste nu is uiterst interessant, want hier wordt eigenlijk uitgesproken,
dat ook de dingen ‘behartigd’ en ‘bezield’ zijn en Rilke – in de bewoordingen
van Mankes-Zernike – illustreert dat met een beschrijving van de troost die
dingen het jonge kind kunnen geven: ‘Was het niet een ding, waarmee u voor
’t eerst uw klein hart gedeeld hebt, als een stuk brood dat reiken moest voor
twee ?’21 Hij gaat nog verder door te spreken van de ziel van steden en land-
schappen22 en vat de relatie tussen ‘ding’ en God samen in de prachtige dicht-
regels:

Want U, voor wien handen zich vouwen
Geldt aller dingen stille lied.23

Deze personificatie, liever nog ‘bezieling’ geeft God aan de dingen, God,
wiens geest als een mantel om alles heengeslagen is.24 In u en rondom u is de
Godheid, of zoals een evangelisch gezang zegt: Be within us and around us.
God als de bezieler en behoeder van het leven, ook van dat van de kunstenaar,
van wie wordt gezegd: ‘Zoo kan de kunst van hen, wier opperste doel God
was, niet anders dan Hem openbaren’25. Het is overigens niet geheel duidelijk,
of ze in het aangrijpende portret van Rilke ook haar echtgenoot heeft willen
tekenen en eren. Alsof ze na een periode van bezinning en door gesprekken
met anderen duidelijker is gaan zien wie Mankes was: een mysticus, voor wie
ook de dieren en de dingen bezield waren en die hij met liefde zag en schil-
derde.

We gaan terug naar de tijd, dat Annie en Jan nog samen waren. Met Jan
sprak ze over zijn werk; ze debatteerde met hem over het anti-militarisme en
samen verdiepten ze zich in het werk van de grote vredesapostel Tolstoy.26 Er
werd ook kennis gemaakt met Jans vrienden, zoals de in het Friese Sloten
woonachtige schilder Christiaan Huidekoper, een groot bewonderaar, en Jans
wandelvriend Kornelis Gabes Gouma, vegetariër, antroposoof, anti-militarist,
kortom iemand die elke denkbare kwalificatie verdient die bij een humanitai-
re levensinstelling past.27 Na het huwelijk in 1915 trad ze – volgens de maat-
staf van die tijd – uit het ambt en daarna volgde een verhuizing naar Den
Haag. ‘Annies verlangen naar de stad kon hier gecombineerd worden met Jans
hang naar een nóg grotere wijdheid dan die van het Friese land: de ruimte van
strand, zee en lucht.’28 In Den Haag werd vriendschap aangeknoopt met de
theosofisch georiënteerde kunstenaar Chris Lebeau, die een groot propagan-
dist van het werk van Jan zou worden. Begin 1916 manifesteerden zich de eer-
ste tekenen van een longtuberculose en toen na een aantal maanden bleek
dat Den Haag en Scheveningen voor de gezondheid van Jan toch niet opti-
maal waren, werd op advies van een arts een verhuizing naar een bosrijke
omgeving overwogen. Het werd het Veluwse Eerbeek, waar het echtpaar nog
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een aantal gelukkige jaren sleet, Jans productiviteit een hoogtepunt bereikte
en Annie haar proefschrift voltooide. Daar werd ook hun enige kind, Beint,
geboren. Daar ook stierf Jan in 1920. Tijdens de begrafenis besefte Annie naar
aanleiding van de toespraak van een vriend, dat Jans werk zou blijven voortle-
ven en dat de gloed van zijn ziel niet was uitgeblust, maar voortstraalde in zijn
kunst29 ‘een gloed en een verlangen, [...] waarbuiten geen waarachtig heil voor
de kunstenaar te vinden is’.30

Anderen over Mankes

Een dergelijk ‘romantische’ woordgebruik lezen we wel vaker bij de beschrij-
ving van Jan Mankes’ kunst. Het gebruik daarvan begon al vroeg, zoals we
kunnen zien aan een artikel van een van de redacteuren van Elsevier’s geïllus-
treerde Maandschrift, R.W.P. de Vries jr., dat vlak na Mankes’ dood in 1920 ver-
scheen. Een niet-bedoeld ‘in memoriam’ zoals De Vries zelf schreef, dat overi-
gens wat aan de oppervlakte blijft. Over de persoonlijkheid van Mankes wist
hij te melden, dat we in hem ‘een klaren geest’ ontmoeten, die de dingen
‘onstoffelijk’ zag en een spiritueel kunstenaar wiens geest de ziel der dingen
probeerde te lezen.31 Het werk van Mankes had volgens De Vries een harmo-
nisch karakter en het was eerder beschouwend dan uitbundig, met andere
woorden, in het werk was meer aandacht voor de vorm en het detail dan voor
de impressie.32 Hij kan beschouwd worden als een tekenend schilder, die
geheel doordrong in de sfeer van zijn onderwerp en was dus zeker geen vol-
bloed picturalist.33 Aldus de Vries en men kan zich hierbij – het klinkt haast te
nuchter – afvragen in hoeverre Mankes verminderde gezichtsvermogen hier-
bij een rol speelde. Ook zijn gehoor was trouwens niet optimaal. De Vries’ bij-
drage geeft wat meer houvast als hij verwijst naar de door Mankes geschilder-
de portretten. Hij doelt hier namelijk op de mogelijke invloed van Johann
Kaspar Lavater (1741-1801), een vermaard achttiende-eeuws gevoelstheoloog,
die de zogenoemde gelaatkunde ontwikkelde en die verbond met een specu-
latief spiritualisme.34 Bij Mankes, van wie wel eens is gezegd, dat hij de werke-
lijkheid àchter de werkelijkheid probeerde weer te geven, kunnen we volgens
De Vries kennis en invloed van Lavater niet uitsluiten, wat eens te meer aan-
geeft, dat er bij Mankes sprake kan zijn van een zich openstellen voor boven-
natuurlijke, of eigentijdser en beter gezegd, bovenzinnelijke zaken.

Eveneens in 1920, bij Mankes’ overlijden, gaf zijn vriend Chris Huidekoper
een persoonlijke en ontroerende schets van de schilder in het tijdschrift Eigen
Haard. Mankes was volgens hem een natuurtalent en ‘door de goden gekust’.35

Deze begreep zijn tijd bij onverklaarbare intuïtie als geen ander. En ‘hooger
gestemde’ intellectuelen zagen in zijn werk een uiting van harmonie die zij in
religie en wetenschap niet konden vinden. Zij ervoeren zijn werk als een ver-
ademing. Dat kwam in het bijzonder, omdat hij op evenwichtige wijze zowel
visionair als realist was en dat is de hoogste fase in de beeldende kunst. Hui-
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dekopers beschouwing preludeert op wat enkele jaren later door de schilder
en schrijver Richard N. Roland Holst meer beeldend werd omschreven als de
drieslag in het werk van Mankes. Volgens Huidekoper was deze een meester
in het kleurgevoel, een meester in de tekening en vooral een meester in het
weglaten van wat overbodig was.36

Drie jaren na De Vries en Huidekoper gaf Roland Holst in een kort essay ,
getiteld ‘De schoone beperkingen in den kunst van Jan Mankes’, zijn visie op
dit natuurtalent. Ook hier treft weer de zo ‘romantische’ terminologie: ‘Mank-
es’ visie, hoe doorgloeid deze meest was, is vrij gebleven van alle overdrij-
ving’37 en hij bleef als schilder steeds zacht en diep, openstaand en tot volle
overgave bereid. Hij moet wel een innig, wijs en zuiver mens zijn geweest die
zich niet door hartstocht liet meeslepen, maar een die tastend het aardse en
het bovenaardse zocht. Mankes schilderde uit de geest van het Taoisme: uit
een hartstocht die het hart leeg maakt en het daardoor voedt’.38 Interessant is
het, dat Roland Holst hier de term Tao gebruikt, want dat was niet alleen een
in die tijd in bepaalde kringen populaire Oosterse filosofie, maar ook een
begrip dat door christen-anarchisten werd gehanteerd, zoals jonkheer Felix
Ortt, die daarmee de godheid of de Al-Ene identificeerde. De bekendste zin
uit het essay van Roland Holst is zijn typering van Mankes als ‘Hollands meest
verstilde schilder’39: kleur die bijna kleurloosheid wordt, vormen die grenzen
aan het vormloze, leegten die tot het uiterste worden opgerekt en zo de milde
hartstocht doen kennen, die ook kenmerkend was voor dit leven. Desalniette-
min blijven de verhoudingen zuiver, er is een evenwichtig ritme, ondanks de
vibraties die ook karakteristiek zijn voor dit werk. 

Het essay van Roland Holst verscheen in 1923 in één band met een biogra-
fie van Annie Mankes-Zernike; het boek bevatte ook een groot aantal repro-
ducties. Een oordeel dat ik tegenkwam over deze uitgave was uitermate gun-
stig: ‘Roland Holst geeft, als altijd breed opgevat, een aesthetische
karakteriseering van de kunstenaar, waarin hij de terughoudendheid, de zin
voor maathouden prijst. Van beide bijdragen, de biografische en de aestheti-
sche, kan men zeggen, dat ze bijzonder scherp zijn: daarin is de “verschijning
Mankes” voor alle tijden neergezet’.40

Het succes van de uitgave deed de Haagse kunsthandelaar J.A.A.M. van Es,
die een groot aantal ook minder bekende werken in stock had, al vrij snel
besluiten opnieuw aandacht voor Mankes te vragen. Zo verscheen in 1927
een nieuwe bundel over Mankes met bijdragen van de kunstcriticus Alb. Plas-
schaert en de schrijver Just Havelaar. De laatste had met werken over Van
Gogh (1915) en Rodin (1920) ook op het gebied van de beeldende kunst
bekendheid verworven.41 Door het schrijven van een korte inleiding, waarin
zij de bijdragen van de beide auteurs roemde, autoriseerde Annie Mankes de
uitgave. Het ‘Voorwoord’ gaf haar tevens de gelegenheid haar man in een
enkele zin te karakteriseren. Het treffendst is die waar zij zegt: ‘Jan was ervan
overtuigd, dat een diep gevoel van alle kunst het wezenlijke is.’ 

248 Derk Jansen



Uit de bijdrage van Plasschaert blijkt, dat hij Huidekoper en Roland Holst
goed had bestudeerd. Van Huidekopers tweeslag realist en visionair hand-
haafde hij het eerste begrip en ‘de-activeerde’ hij het tweede: de visionair
wordt bij hem een dromer, maar dat gaf hem wel de kans om de termen realist
en dromer aan elkaar te verbinden: Mankes als dromer van een droom, die uit
de ‘werkelijkheid der dingen’ ongemerkt verrijst.42 Zo geven de dingen hun
geheim prijs en nadert volgens Plasschaert Mankes’ realisme de glans van het
geestelijke. Het geestelijke, dat soms zo zeer zijn stillevens en portretten door-
gloeit, dat er sprake is van de uitbeelding van een andere werkelijkheid, een
ander Plan.43 Die reeds eerder gesignaleerde ‘werkelijkheid achter de werke-
lijkheid’ wordt volgens Plasschaert ook uitgedrukt door een ongewone groe-
pering in het werk. Al eerder had hij in navolging van Roland Holst gewezen
op het ritme in het werk van Mankes. Hij spreekt dan over ‘het rhytmisch
schikken van psychologische waarden’ en herschikking van de verscheiden-
heid tot eenheid.44 Ik kom op deze ritmiek in het werk van Mankes nog terug.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat Plasschaert Mankes als een spiri-
tualist zag: diens werk was letterlijk geïnspireerd en hij gaf ziel aan de dingen,
de dieren, de mensen die daardoor in een andere realiteit kwamen te staan.
Ongeveer dezelfde invalshoek koos Just Havelaar in zijn bijdrage aan deze
bundel; zijn beschouwing over ‘Mankes’ graphische arbeid’ geeft overigens
meer dan de titel doet vermoeden.

Ook hij noemde Mankes een dromer, een dromer van de wereld die de
ontvangen indrukken en levensbeelden verinnerlijkte.45 Wat hij in zijn schil-
derijen gaf, toont een psychische gestileerdheid die volgens Havelaar uiting
gaf aan een religieus gemoed.46 Bij mijn weten is deze auteur de eerste
geweest, die het aandurfde om Mankes aldus te duiden, maar zijn omschrij-
ving: ‘de los-gewortelde protestant, wiens immanente gods-besef een enigs-
zins panheïstisch accent krijgt en wiens Christendom meer een humanis-
tisch, dan een theologisch karakter zal hebben gehad’47 kan duidelijker en ook
bondiger samengevat worden: Mankes was een religieus pantheïst. Met deze
constatering zijn we in de sfeer beland van de moderne theologie van rond de
eeuwwisseling. Het is de denkrichting van sommige modern-vrijzinnige
theologen als G.A. van den Bergh van Eysinga en naar verluidt ook van chris-
ten-anarchisten als L.A. Bähler, L. van Mierop en de reedsgenoemde Ortt. 

In vergelijking met eerder verschenen geschriften over Mankes bieden
Plasschaert en Havelaar meer, daar waar het gaat om een verklaring van de
levensbeschouwelijke achtergronden van diens werk. Het zou echter tot 1989
duren voordat opinies daaromtrent werden verdiept en geconcretiseerd. In
dat jaar namelijk, bij de herdenking van de honderdste geboortedag van de
schilder, verscheen er ter gelegenheid van overzichtstentoonstellingen te
Heerenveen, Arnhem en Dordrecht een catalogus annex herdenkingsbundel
met lezenswaardige artikelen. Naast een grondig biografisch overzicht lezen
we over de schilderijen en het grafische werk van Mankes, tevens wordt hij in
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zijn omgeving (Knijpe) en tijd geplaatst. Interessant is de bijdrage van Marie
Christien van der Sman over Mankes politieke gezindheid: zij komt overtui-
gend tot de conclusie dat Mankes cultureel, maar ook politiek zeker niet in
een isolement verkeerde en geeft hem wat dit laatste betreft een plaats bin-
nen het christen-anarchisme. ‘De weinige uitspraken van Mankes over zijn
politieke opvattingen, kunnen thuis gebracht worden in de sfeer van het
christen-anarchisme, waarvoor grote belangstelling bestond met name in de
Zuidoosthoek van Friesland. Als pacifist, “modernist” en vegetariër streefde
hij in navolging van Tolstoy naar een democratische maatschappij, waarbij de
klassenstrijd zonder geweld gevoerd zou moeten worden. Hij las bovendien
met veel waardering het christen-anarchistische blad De Eenheid.’48

Het bovenstaande kan de vraag doen rijzen, of Mankes’ politieke stelling-
name, het christen-anarchisme, zich ook laat vertalen naar zijn kunst, met
andere woorden: bestaat er een christen-anarchistische kunstopvatting en
kan Mankes als een vertegenwoordiger daarvan worden beschouwd? In het
volgende zal ik daar nader op ingaan aan de hand van de kunstopvattingen
van Tolstoy en van de reeds enkele malen genoemde Felix Ortt, christen-anar-
chist van het eerste uur; tevens sta ik stil bij de houding van christen-socialis-
ten jegens Mankes.

Wat is kunst?

Onder deze titel verscheen in 1899 de Nederlandse vertaling van het boek
waarin Tolstoy zijn kunstopvatting uiteenzette. De vertaler, de christen-anar-
chist J. Sevenster, toentertijd predikant in het Noordhollandse Beets, maakte
hierbij gebruik van de in 1898 te Londen gepubliceerde Engelse vertaling van
de hand van de christen-socialist Aylmer Maude. Het werk verscheen zonder
enig commentaar en dat wettigt de conclusie, dat hier de christen-anarchisti-
sche opvattingen omtrent kunst vakkundig werden vertolkt. Bovendien ver-
scheen het bij de uitgeverij Vrede, uitgever van het gelijknamige christen-
anarchistische tijdschrift dat onder redactie stond van Ortt en Bähler.

In zijn boek maakte Tolstoy duidelijk, dat hij niets wilde weten van een
esthetiserende benadering van de kunst. De drieslag kunst, schoonheid en
genot, culminerend in de opvatting dat kunstgenot goed en belangrijk is,
omdat het genot is, wierp hij verre van zich. Kunst was voor hem ‘in zichzelf
een gevoel te wekken, dat men eens heeft ondervonden, en dan dat gevoel, na
het te hebben gewekt in zichzelf, door middel van bewegingen, lijnen, kleu-
ren, klanken, of in woorden uitgedrukte vormen, zóó te vertolken, dat ande-
ren hetzelfde gevoel ondervinden’. Het gaat dus om het overbrengen van
gevoel, daartoe moet kunst bezielen en dat kan slechts door een duidelijke en
oprechte vertolking of verbeelding. Het religieuze besef van de gemeenschap
beslist of een kunstuiting goed of slecht is en dat religieuze besef is afhanke-
lijk van de harmonie en de liefde die er onderling heerst. Goede kunst is die
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waarin de liefde tot God en de naaste tot uiting komt en die welke algemene
gevoelens als vreugde, medelijden en droefheid op een voor allen begrijpelij-
ke wijze vertolkt. We hebben hier dus te maken met religieuze, volgens Tolstoy
met ‘christelijke’, kunst die de mens verenigt in zijn besef van zijn kindschap
tegenover God. Dit christelijke moet echter wel met een korreltje zout geno-
men worden, want dat is eerder een kwestie van terminologie dan van chris-
telijke geloofstraditie: iedere gedachte aan een Kerk of een godsdienstig
genootschap is hem vreemd.49 ‘Goede kunst is volgens Tolstoy de kunst die de
mensen verenigt, slechte kunst die scheiding bewerkt en de mensen van
elkaar vervreemdt’.50 De behandeling van onderwerpen die verwijzen naar
aristocratisch eergevoel, verzadiging, zwaarmoedigheid, pessimisme en
sexuele neigingen hoort tot die slechte kunst evenals duistere, onbegrijpelijke
en mystieke kunst, zoals die van Richard Wagner, maar ook het werk van sym-
bolisten en decadenten kunnen op deze noemer worden gebracht, dat is
immers voor slechts enkelen bestemd, élitair, dus strijdig met de taak van de
kunst in de komende eeuw: ‘het gevoel van broederschap en liefde dat nu
alleen het deel is van de beste leden der maatschappij, tot een gemeenschap-
pelijk gevoel en tot een instinct van alle menschen te maken.’51

In de persoon van Felix Ortt kreeg Tolstoy in Nederland een bekwame,
maar ook enigszins bezadigde popularisator van zijn ideeën op dit gebied. Hij
verkortte Tolstoys definitie van kunst tot: ‘Kunst is gevoelstaal’, kunstuitingen
brengen gevoelsaandoeningen over van gemoed tot gemoed. In tegenstelling
tot de Russische schrijver accepteerde hij het verschil tussen ‘exclusieve
kunst’, door weinigen, en ‘populaire’ kunst, door velen verstaan. Exclusieve
kunst is acceptabel, wanneer zij zuiver is, en zich niet laat leiden door motie-
ven van politieke, ethische, of godsdienstige aard. Dit geldt uiteraard tevens
voor populaire kunst, maar dit heeft sui generis het kenmerk van gericht te
zijn op de bevordering van de gemeenschapszin en kan zo beter voldoen aan
de eisen die aan de kunst gesteld mogen en moeten worden: in dienst te staan
van de Liefde om zo te streven naar zelfvolmaking en naastenliefde. Ortt was
op dit vlak dus een leerling van Tolstoy, maar ‘vertaalde’ diens opvattingen
naar de Nederlandse verhoudingen: bedaarder, ingetogener en minder abso-
luut.

Jan Mankes en Kornelis Gabes Gouma

Over kunst en schoonheid, de brochure van Ortt, verscheen in 1921, een jaar
na het overlijden van Mankes. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat Ortts
opvattingen geen directe invloed hadden op Mankes’ kunstenaarschap, maar
toch is hier enige voorzichtigheid geboden. Mankes’ brieven aan Kornelis
Gabes Gouma, waarin hij onder andere zijn ontwikkeling naar het vegetaris-
me beschreef, het antimilitarisme prees en over zijn vrouws radicalisme in
deze zaken bewonderend sprak, noemen ook één keer de naam van Ortt. Een

251De ziel van de kunstenaar



brief van 21 september 1917 geeft als een soort post-scriptum het
zinnetje:‘Ortt’s filosofie is niks voor ons’. Dat betekent, dat hij en zijn vrouw
Annie, waarschijnlijk op aandringen van Gouma, over diens wijsgerige stelsel
hadden nagedacht. 

Gouma (1882-1926), een Weststellingwerver boerenzoon uit Spanga, was
al op jeugdige leeftijd een weerbaar en strijdbaar lid van de Nederlandsche
Vegetariërsbond (1894). Die bond gaf sinds 1897 de Vegetarische Bode uit,
waarin Gouma in 1902 publiceerde. Het tijdschrift werd vanaf het eerste uur
geredigeerd door Felix Ortt en deze pionier van het humanitarisme vestigde
in zijn huis te Soest ook het zogenoemde Vegetarisch Bureau, van waaruit hij
propaganda voerde voor de Bond.52 Gouma bewonderde Ortt, die zich – met
de predikant Louis Adriën Bähler – had ontwikkeld tot één van de vurigste
pleitbezorgers van vegetarisme, geheelonthouding, anti-vivisectionisme en
anti-militarisme. Bij dit alles speelde Ortts christen-anarchistische levensop-
vatting en spiritualistische levensovertuiging een belangrijke rol. Belangrijk
was ook dat hij zijn gramschap over de wereld helder kon verwoorden.

De met een zwakke gezondheid tobbende Gouma trok in 1903 naar het
vegetarische sanatorium Monte Verità bij Ascona in Zwitserland, een bezin-
ningsoord voor alternatief levende en denkende mensen. Daar ontmoette hij
allerlei belangwekkende persoonlijkheden, onder wie de Zwitserse pacifist en
schrijver Herman Hesse, in 1946 winnaar van de Nobelprijs voor literatuur.
De bewoners van Monte Verità waren schrijver of dichter, aanhanger van de
Reformbeweging, dienstweigeraar en pacifist. Wandelaars waren zij ook en
Gouma zou in de jaren 1905-1906 Italië, Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje
bereizen om door middel van pamfletten de vegetarische denkbeelden en het
daaraan verwante gedachtegoed te verspreiden. Daarna keerde hij naar
Monte Verità terug, want daar heerste ‘eine Abkehr von etablierten Werten
und Suche nach einem Sinn. Das ganze allerdings ohne Drogen, sondern mit
Vegetarismus, Lichtbad, Theosophie und Freikörperkultur. Zentrale begriffe
waren Licht und Leben, frei vom Staat und Kirche, selbstbestimmt. Der
“neue” Mensch war ein sich selbstentfaltender Mensch’.53

Na de sluiting van het sanatorium in 1909 keerde Gouma naar Nederland
terug en vestigde zich (weer) bij zijn ouders in ‘Het Meer’ een buurtschap ten
oosten van Heerenveen dichtbij Benedenknijpe. Daar ontmoette hij Mankes
en tijdens hun wandelingen spraken zij ook over Monte Verità en de dromen
die daar gedroomd werden. Zij mijmerden na over het Walden van Frederik
van Eeden, maar vooral over het zo desastreus verlopen avontuur van de in
1899 gestichte christen-anarchistische kolonie van de Internationale Broe-
derschap te Blaricum. Een van de bewoners daarvan was Felix Ortt (1866-
1959) die, zoals gezegd, zijn christen-anarchistische opvattingen met het spi-
rit(ual)isme trachtte te verenigen en in 1917 in een dik boek samenvatte.
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Felix Ortt

Ortt was vooral geïnteresseerd in de natuurfilosofische consequenties van
spiritistische en paranormale verschijnselen. In jaar 1917 publiceerde hij
daarover zijn Inleiding tot het pneumat–energetisch monisme. Het werk
beoogde een correctie te zijn op dat van sommige negentiende-eeuwse
natuurkundigen en biologen die het energetisch monisme als vertrekpunt
hanteerden: volgens hen ontwikkelden de wetenschappen zich volgens fysi-
sche wetten. Ortt daarentegen voerde in zijn boek een pleidooi voor de bete-
kenis van de psychische wetten, en toonde zo een kind van zijn tijd te zijn,
zoals dat ook zichtbaar werd in de ontwikkeling van het veel bekender gewor-
den, maar ook congruente psychisch monisme van de Goningse hoogleraar
Gerard Heymans, in 1920 eerste voorzitter van de Studievereniging voor Psy-
chical Research en eveneens ten diepste in spirit(ual)istische en parapsycho-
logische verschijnselen geïnteresseerd.

In zijn boek bouwt Ortt een stelsel op, waarin de Al-Eenheid, door hem
Tao genoemd, zich in kwantiteit openbaart als energie en in kwaliteit als – het
Aristotelische - entelechie. Met deze definitie, door mij ontleend aan een
parapsychologisch Vademecum54 komen we niet zo ver, vandaar dat we hier
nu Ortt – licht geparafraseerd – zelf aan het woord laten over zijn stelsel.

De hoofdgedachte is deze, dat al wat bestaat, alle waarneembare stof in de
eerste plaats, een vorm is van energie. Energie is een physisch begrip, een
grootheid die zich in verschillende vormen kan voordoen, maar die bij alle
omzettingen en vormveranderingen noch toe- noch afneemt. Behalve de
stof zijn electriciteit, warmte, arbeidsvermogen van beweging, van plaats
van volume, scheikundig arbeidsvermogen, licht enz. alle vormen van
energie. Alle wereldgebeuren bestaat uit vervorming van energie. De
tweede hoofdgedachte is deze, dat alle energie als eigenschap bezit: het
vermogen zich te ordenen. De Al-Eenheid, God, is het geheel van energie;
de Goddelijke Kracht is het geheel van ordenend vermogen dat de energie
bezit. Overal in de natuur openbaart zich dat ordenend vermogen, zij het
in verschillende mate. Bij de mineralen zien we dat in het proces van kris-
tallisatie, maar ook in de wetmatige bouw van scheikundige verbindin-
gen. In het planten- en dierenrijk zien we de entelechie al veel duidelijker
werkzaam: daar ordenen de planten en de dieren de stof, de cellen, de
krachten, tot een samenstel van harmonisch werkende energieën, tot een
organisme, dat zichzelf in stand weet te houden tegenover de storende
invloeden van de omgeving. Dit zichzelf – instandhouden door de entele-
chie is het wezen van ‘het leven’. Verdwijnt dit vermogen dan worden de
storende invloeden van de omringende wereld te sterk en sterft het indivi-
du. Het hoogtepunt van de aardse ordening is de mens, die niet alleen
ordening van de stof, maar ook geestelijke ordening, d.w.z. cultuur, open-
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baart. ‘Dit alles wijst op een richting der ordening als Goddelijke werk-
zaamheid. Het openbaart als Goddelijk doel een steeds toenemende orde-
ning, een steeds inniger harmonische samenwerking, een steeds nauwer
en volkomener eenheidsband. Deze toenemende ordening tot harmoni-
sche samenwerking is in wezen hetzelfde als wij verstaan onder ‘liefde’.
Het is de eenheidsdrang in al wat leeft. Het is wat we eenvoudig in de drie
woorden ‘God is liefde’ uitdrukken. [...] Wie zich aan de Goddelijke liefde
overgeeft, heeft deel aan het eeuwige leven.’55

Dit laatste gedeelte is echt Ortt56, natuurlijk Tolstoy, maar het is eveneens de
vierde evangelist Johannes in zijn eerste Brief. Hij schrijft daar immers: God is
Liefde, en die in de Liefde blijft, blijft in God, en God in hem. (I Joh. 4 : 16) Er is
natuurlijk ook nog iets anders aan de hand. Deze nieuwtestamentische tekst,
met zijn mengeling van supra-naturalistisch en pantheïstisch gedachtegoed
is verwant aan de verwaarloosde denkrichting van het panentheïsme, dat wil
zeggen: alles is in God. In het vervolg zal nog blijken, dat christen-anarchis-
ten, maar ook christen-socialisten een heel eind konden meegaan met het in
het panentheïsme verkondigde gedachtegoed.57

Op basis van zijn pneumatisch-energetisch monisme ontwikkelde Ortt
een kunstopvatting, waarover hij in 1921 zijn boek Kunst en Schoonheid
publiceerde. Ook hierin draait alles om de sleutelwoorden ordening en har-
monie en het zijn deze begrippen – door Ortt entelechie of godskracht
genoemd – die bij de luisteraar het schoonheidsgevoel opwekken. Alles draait
in de muziek om ordening en samenstemming en wat voor haar geldt, gaat
ook op voor de andere kunsten zoals de schilderkunst.

De kleurzin eischt bij het schilderij een zelfde harmonische en geordende
samenstemming, als de muzikaliteit bij het muziekstuk. Wat hier melodie
is, is daar het naast-elkaar staan der kleuren; wat hier harmonie is, is daar
kleurenmenging; wat hier rhytme is, is daar de teekening, de verhoudin-
gen; wat hier nuanceering is, is daar de toon; wat in de muzikale klanken
het timbre is, is bij den schilder ’t verschil in effect tussen olieverf, aquarel
of pastel. Maar ’t komt altijd weer daarop neer, dat ons schoonheidsgevoel
onbewust, intuïtief, bepaalde ordening in het verband der zinsindrukken
verlangt, ja als levensbehoefte vereischt [...]. Dit alles moge ten bewijze
dienen dat de schoonheid wel degelijk mede van de eigenschappen der
dingen en wel in hooge mate van de ordening van ’t geheel der indrukken,
die onze zinnen van de buitenwereld ontvangen, afhankelijk is.58

Een christen-socialist over Mankes

In 1933 – we zijn dan wel vijftien jaar verder – gaf de Enkhuizer predikant J.J.
Meyer een portret van Mankes. Deze Meyer was voluit een Blijde Wereld-
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dominee, dus christen-socialist en tevens bestuurslid van de Nederlandse
Protestantenbond. In 1918 werd hij redacteur van het sedert 1902 bestaande
weekblad De Blijde Wereld, het op vrijzinnige leest geschoeide orgaan van een
aantal rode dominees, dat vooral ageerde tegen militarisme en alcoholisme.
In dit weekblad bezorgde Meyer artikelen van kunstbeschouwende aard en
dat deed hij ook nog jaren later in het sedert 1932 verschijnende weekblad
Tijd en Taak. Religieus-Socialistisch Weekblad, dat in de plaats kwam van De
Blijde Wereld. In 1933 zag Meijer de kleine tentoonstelling van het werk van
Mankes in het museum Willet-Holshuysen te Amsterdam en hij werd er diep
door getroffen. Kleurgebruik en techniek van de schilder ontroerden hem
door diens overgave aan de schoonheid, overigens niet in de betekenis van
een l’art pour l’art, maar meer door een verdiept zijn in het mysterie, het
wondervolle, onaantastbare en onpeilbare. ‘Het is of hij schildert met den
adem ingehouden om de innerlijke siddering der dingen te verstaan en niet te
storen door eigen levensrhytme. Hij maakt zich zelf een toegewijden dienaar
van de nederigste dingen, omdat hij in het heel gewone het bijzondere aan-
schouwt’.59 Mankes schilderde volgens Meyer met ingehouden vervoering,
niet uitbundig, maar zeer beheerst en hij gebruikte ter completering van deze
karakteristiek van Mankes diverse synoniemen: bezonnen, verantwoord,
zorgvuldig. Bezonnenheid waarachter een diepe, heilige liefde brandde, die
vorm gaf aan een vaste levensovertuiging: ‘eerbied voor al het geschapene’ die
zich in zijn schilderijen uitte in een intense godsdienstige ontroering. Samen-
vattend was hij van oordeel: ‘Achter elk stuk van zijn hand staat de volle
levenskracht van zijn overtuiging te gloeien’.

Laten we de betekenis van deze opvatting omtrent Mankes op ons inwer-
ken, dan komen we voorshands tot de conclusie, dat die haaks lijken te staan
op die van Plasschaert uit 1927. Volgens de laatste gaf de schilder Jan Mankes
‘ziel’ aan de dingen, de dieren en de mensen. Bij Meyer daarentegen lijken de
dingen, de dieren en de mensen ‘ziel’ te bezitten en is de schilder de ‘sacrale’
bemiddelaar, een van diepe eerbied vervuld medium. Korter, maar ook aan-
vechtbaarder gezegd: niet Mankes gaf ziel aan hetgeen hij uitbeeldde, maar
ding, dier en mens gaven ziel aan diens schilderkunst. De bijlage bij dit artikel
(Meyers bespreking van de Mankes-tentoonstelling uit 1933) laat echter zien
dat bij hem Plasschaerts interpretatie – Mankes gaf ziel aan mensen, dieren
en dingen – ook meespeelde. We lezen successievelijk: bij afbeelding 1: ‘De
kunstenaar bereikt, dat men de stof vergeet [...] ’; bij afbeelding 2: ‘En dan de
bezieling van de kunstenaar’; bij afbeelding 3: ‘Met zóóveel toewijding te kun-
nen schilderen!’ en tenslotte bij afbeelding 4: ‘O! één ogenblik stil nog te staan
in de breuk der tijden om zich te verkwikken aan deez’ teedere schepselen der
zuivere Gedachte’. Hier wordt met zoveel woorden uitgesproken, dat de schil-
derijen ‘bezield’ worden door de kunstenaar.
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Evaluatie

Het voorgaande cirkelde voornamelijk om twee thema’s: een historiografi-
sche beschouwing van het werk van Jan Mankes en een beschrijving van de
kunstopvatting van de christen-anarchisten, zoals verwoord door Tolstoy en
Ortt. In 1989 constateerde Van der Sman, dat Mankes in politiek opzicht in de
hoek van de christen-anarchisten moet worden geplaatst en men kan zich
afvragen, of hetgeen geldt voor Mankes’ politieke opvattingen ook opgaat
voor zijn kunst; met andere woorden: of er in zijn werk christen-anarchisti-
sche tendensen te constateren zijn. Om dit probleem aan te vatten ga ik nog
even terug naar het begrip panentheïsme dat ik in de paragraaf over Ortt
introduceerde. Panentheïsme is namelijk geheel iets anders dan pantheïsme
dat uitgaat van Gods immanentie en structureel Gods transcendentie ont-
kent: ‘[...] panentheïsme gaat uit van transcendentie (Gods anders-zijn of
meer-zijn) èn immanentie (Gods aanwezigheid). God is veel meer dan alles,
zelfs al is God overal aanwezig. God is overal rondom ons en in ons, en wij zijn
in God’.60 God is dus in ding, dier en mens en deze drie zijn in God. 

Tegenwoordig dringt het besef door, dat rondom 1900 het panentheïsme
belangrijker is geweest dan door de aanhangers van het supra-naturalisme en
pantheïsme van destijds werd aangenomen.61 Recent onderzoek heeft aange-
toond dat vooral ‘rode’ dominees, mede in het spoor van de Groninger filosoof
en psycholoog Gerard Heymans op dit gedachtegoed leunden. Daar was de
evangelist van Ruurlo, Hilbrandt Boschma, een navolger van Heymans en diens
inspirator Gustav Theodor Fechner, die trouwens ook Frederik van Eeden diep-
gaand beïnvloedde.62 Aanhanger was ook de religieus-socialist ds. Albertinus
van der Heide, die het predikantsambt inruilde voor een lidmaatschap van de
Tweede Kamer, evenals de uit zijn Enkhuizer tijd zo bekende predikant Herman
Bakels, doopsgezind en rood.63 De door het dienstweigeringsmanifest bekende
Oenkerker predikant Leendert de Baan zat ook op deze lijn evenals de rebelse
ds. Bart de Ligt.64 De ook wel als pantheïst beschouwde Bähler zat dicht bij het
panentheïsme. In 1915 heeft hij zich er krachtig over uitgelaten en dat deed hij met
de volgende woorden: ‘De Overalaanwezige, de Alomtegenwoordige, – God –, is
niet iets uitwendigs. Ook niet iets apart inwendigs. Maar inwendig-uitwendig
tezamen en tegelijk. Het gebed tot God – tot den Overalaanwezige en Alomte-
genwoordige – is dus een inwendig en een uitwendig gebed in één’.65 Hoewel
Bähler-adepten en ook Bähler zelf hier nog wel eens willen spreken van reli-
gieus pantheïsme, hebben we mijn inziens hier te maken met panentheïsme.

Dit brengt ons weer bij Felix Ortt, want ook deze was een panentheïst, of,
althans volgens de vader van het psychisch monisme, de reeds genoemde
Gerard Heymans, daaraan verwant. In 1919 schreef deze een beschouwing
over Ortts filosofie, zijns inziens een stelsel ‘met de eenigszins duister klin-
kende naam’ van ‘pneumat-energetisch monisme’ en daarin bleek hij veel
overeenkomst te zien tussen het Wereldbewustzijn, een kern-notie van zijn
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psychisch monisme, en het begrip Al-eene, dat centraal staat bij Ortt. Hij her-
kende meer; onder handhaving van de term Energie, het godsbegrip bij Ortt,
verving hij diens entelechie, de goddelijke ordenende kracht, door bewust-
zijn: zijns inziens concreter dan entelechie, omdat wij het uit onmiddellijke
ervaring kennen. Al veel eerder trouwens had Ortt laten zien te zijn aange-
raakt door het panentheïstische gedachtegoed, want in een beschouwing
over God uit het jaar 1903 gebruikte hij termen als: ‘God, Eeuwig en Alomte-
genwoordig’, en ‘God omvat de gansche ruimte’.66

Hoe het ook zij, in het panentheïsme, zoals we dat via G.Th Fechner en
ook Gerard Heymans kennen, zijn alle dingen bezield en opgaand in een alles
omringend ‘hoger’ verband. Daarbij richt alles zich naar ordening – dat is
immers de godskracht –, want chaos leidt tot ondergang. Voor Ortt wekt een
goed kunstwerk een gevoel (van liefde) op en die ontstaat, doordat de beziel-
de dingen zich in een bepaalde ordening aan de kijker voordoen. Ik merkte
het reeds eerder op: de schilder is dan een bemiddelaar, een medium wellicht
die weergeeft wat hem ‘toevalt’. Deze visie kan ook Mankes beïnvloed hebben
en komt soms terug in beschouwingen over zijn werk. Gedeeltelijk bij zijn
vrouw Annie die aan het begrip gevoel – in Tolstoyaanse zin – een belangrijke
plaats toekende waar het ging om het werk van haar man, maar die Jans per-
soonlijke bezieling daarin de belangrijkste factor achtte. De visie op Mankes
als een soort bemiddelaar vinden we ook bij De Vries. Mankes immers pro-
beerde de ziel der dingen te lezen en die op het doek te ‘betekenen’. Wat dit
betreft is Huidekoper minder duidelijk, maar hij wees wel, zij het besmuikt,
op het belang van de plaatsing (ordening) van de objecten op de schilderijen
van Mankes en kwam zo in de buurt van het door Ortt gebruikte begrip ente-
lechie. Roland Holst was in dezen veel helderder, waar hij zowel de betekenis
van de ziel der dingen (de vibraties) signaleerde, als de plaats die de dingen in
het werk innemen (ritmiek). Ook Plasschaert zag de groepering in het werk:
’het rhytmisch schikken van psychologische waarden’ en ‘de herschikking van
de verscheidenheid tot Eenheid’, maar bij hem ook: het was de kunstenaar die
de ziel aan de dingen gaf en beslist niet andersom. In 1989 valt Van der Sman
hem hierin bij en lijkt Mankes aan haar zijde te hebben, want in een door haar
aangehaalde brief van hem aan A.A.M. Pauwels van 26 november 1913 luidt
het: ‘Schilderen is [...] nooit een afbeelding geven der stoffelijke zaken, maar
een psychische functie, een uiten hoe zijn geest reageert ten opzichte der din-
gen. Dat is dus een heel verschil met: schilderen is de schoonheid der dingen
laten zien’.67 Dit citaat wordt hier weergegeven in de vorm zoals de Mankes-
kenner Jan R. de Groot het gebruikte ter opening van zijn in 1990 verschenen
artikel ‘De bekoring van het gewone’ Dit lucide verhaal onderstreept de
opvatting, dat het Jan Mankes was die door zijn schilderen de dingen leven
gaf, in de strakke en geserreerde bewoordingen van De Groot: Het realisme
‘kan [...] leiden tot een bekoring die van gewone dingen kan uitgaan, wanneer
zij door een kunstenaar als Jan Mankes aangeraakt zijn’.68
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Slotbeschouwing

In het voorgaande werd een tweetal verschillende invalshoeken jegens het
werk van Mankes gesignaleerd: kortweg gezegd – dus gesimplificeerd: de ziel
van de kunstenaar, òf de ziel van de dingen. Gerrit Komrij schreef ooit: ‘Het is
alsof de mens er maar niet aan kan wennen, er over één en hetzelfde meerde-
re, vaak tegengestelde opinies op na te houden – vandaag deze, morgen die’.69

Deze observatie kan ook bij de bestudering van het werk van Jan Mankes een
rol spelen, de ene keer lijkt zijn werk volstrekt helder en doorzichtig, de ande-
re keer blijkt dat werk dan toch een dimensie te bezitten die niet eerder werd
gezien en noopt tot herbezinning. Mankes zelf draagt aan deze onzekerheid
bij: in 1917 schreef hij immers aan Kornelis Gabes Gouma, dat zijn vrouw en
hij niets voelden voor de filosofie van Felix Ortt, maar uit het voorgaande is
gebleken, dat diens daaruit voortvloeiende kunstopvatting, samengevat in:
liefde (ook J.J. Meyer schrijft daarover), gevoel, de geheimenis der bezielde
dingen èn hun ordening in een groter verband, voor hem van betekenis kan
zijn geweest en ook als zodanig door anderen werd herkend. Met voorbijzien
van andere – meer esoterisch gerichte – invloeden lijkt Mankes zo niet alleen
in politiek opzicht een christen-anarchist, maar ook in zijn kunst kan hij de
lijn van Tolstoy en – mirabile dictu – dus Ortt hebben gevolgd. Aanleg, uiter-
aard, maar ook de omstandigheden, waaronder het ‘rode’ Zuidoost Friesland,
Chris Lebeau, Kornelis Gabes Gouma, zijn echtgenote Annie Mankes, het
humanitaire gedachtegoed (antimilitarisme, vegetarisme, anti-vivisectionis-
me, geheelonthouding), zoals dat onder andere werd verwoord in het week-
blad Eenheid en het door sommige socialistische predikanten uitgedragen
panentheïsme, dat ruimte liet voor mysterie en mystiek, vormden mede de
bronnen voor zijn werk. Een dergelijk kunstenaarschap intrigeert en zal blij-
ven boeien.

u 

Noten

1 Mijn erkentelijkheid gaat uit naar dr. Ype Koopmans, prof. dr.Yme Kuiper en prof. dr.

Coen A. Tamse, die een eerdere versie van dit artikel becommentarieerden. Tevens

dank ik het Scheringa Museum voor Realisme (Karlijn Berends en drs. Belia van der

Giessen) te Spanbroek, het Fries Museum (drs. Gert Elzinga) te Leeuwarden en het

museum Willem van Haren (drs. Frédérique van der Palm en de heer Wibbo Wester-

dijk) te Heerenveen voor gastvrijheid en advies. Mijn speciale dank gaat uit naar de

heer Thom Mercuur van Museum Belvédère te Heerenveen (Oranjewoud).  2 Onlangs

wisselde zijn ‘Witte Haan’ (1917) op een veiling bij Bonhams te Londen voor meer dan

400.000 euro van eigenaar. Het schilderij hangt nu in het Scheringa Museum voor
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Realisme te Spanbroek.  3 Het gemeentemuseum van Arnhem, het Drents museum te

Assen en het Scheringa Museum voor Realisme hebben gezamenlijk het initiatief geno-

men voor het samenstellen van een expositie; Museum Belvédère organiseert een ten-

toonstelling onder de titel ‘De Woudsterweg. De Friese jaren van Jan Mankes’.  4 Tot de

petites religions rekent men o.a. ook antroposofie, Christian Science en spiritisme

(modern spiritualisme). Jules Bois onderscheidt in zijn Petites religions de Paris (Parijs

1899) een achttal kleine godsdiensten. Zie met name: Jan Romein, ‘Honderd en een

profeten. ‘Petites religions’, in: Op het breukvlak van twee eeuwen II (Leiden 1967), 212-

229.  5 Over hem: Mechteld de Bois, Jan Rudolf de Lorm, S.L. Saltet-Heddema, Hillie

Smit, Chris Lebeau 1878-1945 (Assen 1987).  6 Vriendelijke mededeling van dr. Ype

Koopmans te Arnhem. 7 Voor een algemeen overzicht van kunstopvattingen en kun-

stuitingen rondom 1900 in Nederland: Jan Bank, Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij

van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000), hoofdstuk IV en V. Jan Mankes wordt in dit

overzicht niet vermeld.  8 Een vrouw in het wondere ambt. Over de kunstenaar Mankes

had ze natuurlijk al eerder gepubliceerd, bijvoorbeeld in 1923 samen met Richard N.

Roland Holst.  9 BL III, 412 (J.J. Kalma).  10 Over historisch materialistische en sociaal

democratische ethiek. 11 Voor de modern-vrijzinnige theologen P.H. Hugenholtz jr.

(1834-1911) en Ph.R. Hugenholtz (1821-1889) zie: BL V, 267-271 (D. Jansen).  12 Van

Manen in: BL IV, 322-324 (E. Verhoef); Meyboom in idem, 325-326 (A.F.J. Klijn en R.A.

Bitter).  13 Nog in 1957 verdedigde zij zijn opvattingen in een bijdrage in het tijdschrift

Theologie en Practijk, tijdschrift voor de predikant. V.d. B. v. E., BL III, 37-39 (P.W. van

der Horst).  14 Jansen, ‘Om het ware woord’, 10. De Bussy eveneens, BL V, 104-107 (A.F.

de Jong).  15 Dit was ook het zelfbeeld van Mankes, zoals blijkt uit een brief aan Pau-

wels van 25 augustus 1911: ‘’t was voor mij haast een openbaring toen ik [...] plots me

zelf ontdekte als mystisch droomer’.  16 Het wondere ambt, 80.  17 Idem, 82.  18 Idem.

19 In het voor Mankes memorabele jaar 1913 was hij – in de klassieke betekenis – al de

volstrekte spiritualist. Over het karakter van zijn niet-materialistische moderne vrijzin-

nigheid schreef hij op 23 oktober 1913 aan Pauwels: ‘Onmaterialistisch zozeer zelfs dat

ze de zintuiglijk waarneembare dingen geen werkelijkheid vindt en slechts verschij-

ning, de geest die er achter schuilt de werkelijkheid, dit is bij goed nadenken volstrekt

niet vreemd. Die geest is natuurlijk niet aan tijd en ruimte gebonden’.  20 Rainer Maria

Rilke, 5.  21 Idem, 17.  22 Idem, 6, 52.  23 Idem, 18. 24 Idem, 27.  25 Idem, 24.  26 Het

wondere ambt, 93.  27 In een brief aan Pauwels gedateerd 16 mei 1912 spreekt Mankes

met warmte over hem: ‘Cornelis Gouma, die loopende het beeld van kracht en groot-

heid lijkt, is in werkelijkheid niets dan kracht en gevoeligheid.’ En verder: ‘Alles en alles

en in ieder geval een goede zachtaardige vriendelijke grote jongen waarvan de tijd moet

leren of hij en waarin hij iets zal presteren’.  28 De Groot, ‘De bekoring’, 105.  29 Het

wondere ambt, 127.  30 Idem, 133.  31 Elsevier’s Maandschrift, resp. 145, 146, 147.  32

Idem, 150.  33 Idem, 153.  34 In de geschiedenis van de wijsbegeerte rekent men Lava-

ter tot de pneumatologen, filosofen die onder invloed van Franz Anton Mesmer, de

vader van het dierlijk magnetisme, en Friedrich Wilhelm Jozef Schelling – preromanti-

cus en natuurfilosoof – een grote belangstelling ontwikkelden voor wat zij zagen als

bovennatuurlijke zaken. Zie ook: Derk Jansen, Op zoek naar nieuwe zekerheid. Negen-
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tiende-eeuwse protestanten en het spiritisme. Amsterdam 1994, 31-35.  35 Huidekoper,

‘Jan Mankes’, 760.  36 Idem, 761.  37 Roland Holst, ‘Schoone beperkingen’, 47.  38 Idem,

49.  39 Idem.  40 Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie. Collectie Jan Mankes,

map 1 (Zelfportretten). Bron onbekend.  41 Mankes’ opinie over de kunstcriticus Plas-

schaert is nogal wisselend geweest. In brieven aan Pauwels heet het: ‘[...] met andere

woorden, ik voor mij vindt hem een heel gezellige kletser, geensinds (!) een serieus cri-

ticus’(1 maart 1911); op 16 augustus 1913 heet het: ‘Plasschaert is aan ’t aftakelen, zijn

critieken missen de pit van vroeger’; om op 31 augustus 1917 te besluiten met: ‘Hebt ge

’t Vaderland gezien van vorige Donderdag. Dan zult ge bemerkt kunnen hebben hoe

‘aan’ het is met Plasschaert. Haast een kolom over mijn houtsneden, die hij waardeert’.

42 Plasschaert, ‘Jan Mankes’, 24.  43 Idem, 14.  44 Idem, resp. 9, 11.  45 Graphische

arbeid, 32.  46 Idem, 38.  47 Idem, 43.  48 Verdieping, 32. Over zijn affiniteit met het Tol-

stoyaanse gedachtegoed uitte hij zich ook in een brief aan Pauwels: ‘Met niet alles wat

u schreef kan ik het eens zijn. Tegenover het, waarlijk wijs is hij die het aardsche als vei-

ligheid acht, zou ik eenvoudig willen zeggen. Het Koninkrijk Gods is in ulieden’. (7

maart 1912). Het weekblad De Eenheid, onder redactie van J. Eigenhuis, H.J. van Ginkel

en F.J. van Paaschen, schonk aandacht aan allerlei humanitaire stromingen en organi-

saties, waaronder het spiritisme. In Het Toekomstig Leven 14 (1910), 226 kreeg het een

warm onthaal. Het blad verscheen van 1910 tot 1940 en werd door Mankes waarderend

besproken in een brief aan Pauwels van 23 oktober 1913.  49 Jans, Tolstoy, 60.  50 Ibid.

51 Felix Ortt in Vrede 3 (1899) 28. De cursivering in het citaat is van mijn hand, DJ.  52

De commissie van redactie van de Vegetarische Bode bestond verder uit D. de Clercq en

mevrouw C. van der Hucht.  53 http//www.emmet.de/hb_veri.htm. Zie ook: Wumkes,

‘Kornelis Gabes Gouma’, 442-444.  54 Van Dongen, PSI, 46.  55 Kunst en Schoonheid, 48,

50.  56 In Van en over Felix Ortt, 172-182, is onder het opschrift ‘God is Liefde’een preek

van Ortt opgenomen. De tekst van de preek was: I Joh. 4:16.  57 Voor de oude papieren

van het panentheïsme: Jansen, ‘Zowel pelgrim als harpenaar’, 250 noot 87. Het Toe-

komstig Leven, 1907, 5 geeft een karakteristiek citaat uit Het Egyptische Doodenboek:

‘Gij zijt de geest, Die alle ding omvat.’ Het post-scriptum in Mankes’ brief van 21 sep-

tember gaf aanleiding tot een ampele beschouwing, en zo is er wel meer in zijn brieven

aan Gouma dat nadere aandacht verdient, zoals opmerkingen over zijn vriend en

bewonderaar Chris Lebeau en over zijn politieke stellingname bij de verkiezingen van

1918. Hij bracht toen zijn stem uit op de christen-socialisten.  58 Kunst en Schoonheid,

54, 55. De cursivering in het citaat is van mijn hand, DJ.  59 Tijd en Taak 30 september

1933.  60 Borg, Nooit kenden wij God aldus, 53.  61 Door de invloedrijke vrijzinnige

theoloog K.H. Roessingh verloor het panentheïsme aan betekenis. Tussen Geest en Tijd-

geest, 167.  62 Voor Boschma: Jansen, ‘Zowel pelgrim als harpenaar’; voor Van Eeden,

dez., ‘Hem moet ik winnen’.  63 Voor Van der Heide: Jansen, ‘Een persoonlijk voortbe-

staan’; voor Bakels, BL V, 29 vlg. (J. van Sluis).  64 Voorhans, ‘Leendert de Baan’; voor

Bart de Ligt, zie: Noordegraaf, Niet met de wapenen der barbaren, 296.  65 De Vrije

Mensch (1915), 265.  66 Het Toekomstig Leven (1903), 25.  67 Van der Sman, ‘Verdie-

ping’, 29.  68 De Groot, ‘De bekoring’, 106.  69 Van Berk, Numineuze, 201.
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Bijlage: ds. J.J. Meyer over Jan Mankes

In september 1933 besprak ds. J.J. Meyer in het religieus-socialistische tijdschrift Tijd

en Taak een tentoonstelling van het werk van Jan Mankes in museum Willet-Holshuy-

sen te Amsterdam.1 In de volgende maanden van datzelfde jaar ging hij met als titel

‘Werk van Jan Mankes’ nader in op een viertal werken van de schilder. Deze teksten

herdrukken we in deze bijlage.

Een fijn kunstenaar zonder enige pose of zelfverheerlijking

‘De kleine tentoonstelling, welke ik zag van het werk van Jan Mankes, was mij een grote

verheuging. Ik kende van hem alleen zwart-en-wit en reproducties van zijn schilderijen.

Wat ik nu zag heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik wist dat Jan Mankes een fijn kun-

stenaar moest zijn, zonder eenige pose of zelfverheerlijking. Zelfs op de verbleekte en ver-

schraalde afbeeldingen van zijn schilderijen is dat te raden. Maar wie de kleuren heeft

gezien en zijn wijze van schilderen, die is ontroerd om een zóó volledige overgave aan de

schoonheid. Laat deze uitdrukking geen misverstand wekken: “overgave aan de schoon-

heid” zou wellicht kunnen beteekenen het zoeken van de schoonheid als uiterlijke ver-

schijning. Het lust hebben aan kleur en vorm en lijn alleen uit vreugde om wat gaat en

staat. Overgave aan de schoonheid beteekent bij dezen schilder iets meer. Het is bij hem:

verdiept zijn in het mysterie, het wondervolle, het onaanroerlijke en onpeilbare. Het is of

hij schildert met den adem ingehouden om de innerlijke siddering der dingen te verstaan

en niet te storen door eigen levensrhytme. Hij maakt zich zelf een toegewijden dienaar

van de nederigste dingen, omdat hij in het heel gewone het bijzondere aanschouwt.

Mankes schilderde met ingehouden vervoering. Hij was niet uitbundig. Hij liet zijn ver-

voering niet den vrijen loop, zoodat hij vizioenen van kleur als improviseerde op het lin-

nen. Integendeel. Hij was zeer beheerscht. Nauwgezet, tot in het zeer kleine. Zie bijv. hoe

hij een klein brugje of de figuurtjes van vliegende kraaien teekent. Alles van de verte

gezien. Hij geeft zich rekenschap van elke kleur, van elken vorm, afstanden meegerekend.

Met die nauwgezetheid sluit hij aan bij de primitieven. Ik denk bijv. aan Jan van Eyck, die

het wondervol portret van Jean Arnolfini en zijn vrouw schilderde. Ook aan de Delftschen

Vermeer doet hij denken. Vooral om zijn stralend strakke schilderwijze. Wilt ge een lite-

raire vergelijking, denk dan aan Jacques Perk. “Een zee van liefde in droppen uit te gie-

ten”, was zijn kunstideaal als hij de gebeeldhouwde sonnetten helder opklinken deed.

Maar de zee is bewogen door een machtig, ziedend rhytme. Zoo is ook het werk van

Mankes. Beheerscht. Bezonnen. Verantwoord. Zorgvuldig. Maar achter zijn bezonnen-

heid brandt een diepe, heilige liefde. Een vaste levensovertuiging. Eerbied voor al het

geschapene. Diepe, godsdienstige ontroering. Het is niet de hitte van het stroovuur, of

van het doornig hout, dat al knetterend snel verteert. Maar het is de witte, stage gloed van

het harde anthraciet. (Nietwaar? Sinds een dichter in ons blad in zijn ‘Verzen van nu’ de

huisbrand in zijn beeldspraak betrekt, staat het mij ook wel vrij!) Achter elk stuk van zijn

hand staat de volle kracht van zijn levensovertuiging te gloeien. Laat ons maar het héél

kleine stukje nemen waarop twee bloesemtakjes van de lieflijke jasmijn te bloeien staan.
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Inderdaad staan zij te bloeien in de geestelijke wereld. Zij drukken de gansche schoon-

heid van Gods bloeiende wereld uit, en de onaanroerbare pracht der goddelijke werke-

lijkheid. En toch zijn het slechts een paar jasmijnen, zooals een meisje ze misschien ach-

teloos plukt, zich even verheugt om den geur, om ze dan weer neer te gooien omdat zoo

snel deze bloem verwelkt. En bloeien ze niet bij duizenden-duizenden? Mankes heeft er

in gezien wat niet voorbij gaat. De gouden sterretjes in het ivorig blad zullen u een herin-

nering blijven aan de weelde van de volle, rijke lente, die op het punt staat door te breken

in den zomer. En met welk een diepe belangstelling heeft hij de geit geschilderd. Zoo

prachtig staat daar het dier op zijn ranke, gestrekte pootjes. Daarachter het herfstelijk-

donkere water in den vallenden avond, als alle lichte dingen nog licht vergaren. Twee

schilderijtjes waren er nog die mij bijzonder boeiden. Het eene al bijzonder klein: een paar

vierkante decimeters. Het grootste – toch nog maar een schilderijtje, maar Mankes zocht

het nooit in de groote oppervlakte van het te beschilderen doek! – een winterlandschap. De

weilanden onder de sneeuw. Op het middenplan een paar mestbultjes, waar de sneeuw

wat dooit, waaromheen kraaien sjofelig zwermen. Op de voorgrond een sloot, met loodgrijs

ijs, de wallen verstevigd met gesnoeide twijgen. Er zijn weinig schilderijen die zoo aan het

besef van onmetelijkheid uiting geven. Dit is de wijde winter, in één oogwenk saamgevat en

voor ons vastgehouden in de schoone triestigheid met scherpe, vaste kimmen. Triestig, rijk

en gelukkig in-één... Hij, die het zoo schildert, moet houden van dat verre vlakke land,

zooals ik er van houd. Maar hij moet het voor mij schilderen. Dan wordt (sic!) ik mij klaar

bewust hoe mooi en rijk mijn eigen bezit – want die winterschoonheid is mijn bezit – mij is.

Het kleinste vind ik nog veel mooier. Dat is zoo beheerscht en zuiver, zoo klaaren en vol van

schroom. Het is gewijd. Gewijd aan de hoogste gevoelens van het zieleleven. Het is maar

een héél klein stukje beschilderd doek, maar het bevat al de wonderen van den stillen win-

teravond. De avondlijke sfeer is uitgerezen boven de stof en opgeheven in de geestelijke

werkelijkheid. En klein stukje weg met de stammen der boomen daarlangs. De vaart met

boomen, kruin en twijgen aan den overkant. Daarachter, ver, een paar friesche boerenhui-

zen, stjelpen, met een lichtje zoo vredig achter de ruiten. Daarbovenuit een blanke stille

wolk, en dan het pure blauw met de sterren. De maneschijn valt langs de de boomen op

den lichten weg. Zooals in al het werk van Mankes is er ruimte, wijdte, afstand. Daar staan

de eeuwigheidswonderen, in den tijd verdroomd en ver-ijld. Nuchter gezien is het niet

meer dan een onverlichte landweg, d.w.z.: niet kunstmatig (wat een woord!) verlicht, wat

kale boomen, een paar kleine boerderijen en gelukkig droog en helder weer. En stil. Ja, de

stilte voel je! Van dat zéér gewone en alledaagsche toovert de schilder het boventijdelijke.

Het hart zwelt van heerlijkheid vol als het zoo de plechtigheid der maan-bestraalde wereld

aanschouwt. De kunstenaar overschrijdt de grens der vergankelijke dingen. Hij predikt het

eeuwige. In het klein bestek der vluchtige ontmoeting verkwikt de ruime verzadiging der

eeuwige waarden. Ik zal dit schilderijtje altijd lief hebben. Ik hoef het heusch niet altijd te

zien, al zou ik het nog graag weer ontmoeten. Het staat in mijn geest gegrift en geschilderd.

Zijn stille, heilige ontroering is de mijne geworden. Dat is: geestelijk bezit. Zoo ‘bezit’ ik zoo

veel, zoo veel. Op deze wijze is er voor den gevoeligen mensch zoo veel ‘gesocialiseerd’. En

is dat niet de beteekenis der kunst voor de gemeenschap? Wij kunnen er allen van genieten.

Als we genieten kúnnen. Daartoe moeten wij de wijding hebben van den Heiligen Geest.’ 
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Winter (Eerbeek 1917) 

(zie afbeelding 3 in het kleurkatern)2

‘Verdroomd. Dat is de krachtige indruk die dit winterlandschap bij Eerbeek u inboe-

zemt. Het figuurtje, met even een roode toets tusschen de dorre hagen van het

besneeuwde weggetje, is zowel inhoud van uw droom, als uitgebeelde droomster zelve.

Zoowel gij als zij hebben het geluksgevoel doorleefd van het wintersche getij, met even

de stille vries-kou tegen de randjes van je ooren, en in u opgenomen de diepe schoon-

heid van het zwijgende landschap in de schemering. De besneeuwde weiden met hun

omrastering, het winterbosch op den achtergrond, met de intimiteit van het witte huis

tusschen het geboomte, ze geven samen een diep geluksgevoel, waarin herinnering en

heden tot verevening komen. De kunstenaar bereikt, dat men de stof vergeet, en de ver-

beelding stillekens opwiekt als de eene, witte vogel boven de weide.’

Ganzen (1911)

(zie afbeelding 4 in het kleurkatern)3

‘In al hun onbeholpenheid staan daar de sneeuw-witte ganzen bij het schuurdeurtje.

Welk een eenvoudig geval maar wat een groote liefde en zachtheid om die ganzen-

blankte tot een belangrijk gegeven te maken. Liefde tot het dier, ook tot de onnozele

gans. En dan de bezieling van den kunstenaar. En Selma Lagerlöf dicht het verhaal

waarin de ganzen er maar best afkomen, terwijl Jan Mankes deze dieren leven doet in

hun onbevangen gestaltelijke argeloosheid. Mankes is altijd een realist. Hij is geen

romanticus, al schildert hij onderwerpen welke men ook romantisch zou kunnen

opvatten. Hij dringt echter met zijn geheele ziel in het onderwerp door en tracht alles te

begrijpen: de stof welke de natuur bekleedt en het innerlijke wezen der dingen. Daar-

om schildert Mankes een gans volmaakt als een gans. Het worden geen zwanen. Alles is

verantwoord en doordacht. Maar ook in deze twee simpele schepsels tast men de eeu-

wige krachten welke leven achter de dagelijksche verschijningen der natuur.’

Uil in gepeinzen

(zie afbeelding 5 in het kleurkatern)4

‘Stil en voornaam zit de valk op den boomtak. Zijn soepele donzen veeren-vacht tooit

den rover als met koninklijk hermelijn. Even gedoken staart hij scherp vooruit. Als

gebeeldhouwd zoo stil zit de gevangene die zich zoo snel bewegen kan in de vrije

wereld, jagend achter buit. Gestyleerde figuur, door den schilder bestudeerd met de

liefdevolle zorgvuldigheid van den kunstenaar. Jan Mankes heeft veel van dieren

gehouden. Dezen kleinen balling heeft hij gekoesterd en vertroeteld. Hij heeft de sier-

lijkheid bewonderd van dit schepseltje, geschapen om te dooden, snel en feilloos, met

de wel-gerichte kracht van klauw en snavel, stilzwevend op zijn gevederte, dan voortij-

lend met woeste wieken achter het hulploos wezen tot zijn spijs bestemd. De kunste-

naar ziet dit alles. Eerlijk. Het ligt opgesloten in deze kleine gestalte. Saamgeperste
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kracht, die wacht op de kans zich plotseling te uiten spelt dit geheimzinnig-stille

wezen. De schilder vorscht, ontleedt, maar heeft lief. Hij heeft het leven lief in al z’n

grillige openbaringen. Met zóóveel toewijding te kunnen schilderen! Balling? Laat ons

daarom den vurigen valk een gast noemen. Maar zelf kan deze wilde het onderscheid

niet beseffen.’

Bloesem

(zie afbeelding 6 in het kleurkatern)5

‘Ik wilde dat ge zoudt kunnen zien: de jasmijnen. In den klank van dat woord: de jas-

mijnen, ligt een heimwee te kloppen om dat frisch en fleuriggebloemte. Broos en blank

zijn ze geschilderd. ’n Paar simpele twijgjes. Maar in hun vergankelijkheid bloesemen

zij de eeuwigheid tegemoet. O! één ogenblik stil nog te staan in de breuk der tijden om

zich te verkwikken aan deez’ teedere schepselen der Zuivere Gedachte. De lente zelf

wuift naar u toe met haar smeltende tonen en zachte kleuren, haar zoelen adem. Gij

zult dat niet aflezen van deezen poovere druk. De techniek staat tusschen u en het

levende schilderijtje als een hulpmiddel, nu ja, maar vooral als een beletsel. Deze

afdruk is slechts een flauwe herinnering aan de levens-bemiddeling van het kunstwerk.

En dat kunstwerk? Het heeft u dan alleen wat te zeggen als uw ziel open en ontvankelijk

is voor de schatten van natuur en kunst beide. Het is de kunstenaar die u de diepste zin

der natuur ontvouwt. Hij doet u op schoone wijze verstaan dat de natuur is uit den

geest. Ik hoop, dat gij ze nog eens zult zien: de twee takjes bloesem, van den lieflijken

heester jasmijn, gezet in het effen, stille glas water, geschilderd door Jan Mankes.’

m

Verwijzingen

1 Tijd en Taak 30 september 1933 (nr. 51), 3-4. 2 Tijd en Taak 21 oktober 1933, 6. Het

schilderij was in 1933 in het bezit van A. Mankes-Zernike. Thans eigendom van het

Gemeentemuseum Arnhem, met als titel: ‘Uitzicht uit het atelier in Eerbeek’. In Bruyel-

Van der Palm (Jan Mankes, 119) ‘Uitzicht op het atelier in Eerbeek’ genoemd.  3 Onder

het kopje: ‘De Ganzen’, Tijd en Taak, 28 oktober 1933, 6. In 1933 was de tekening in het

bezit van mr. A. le Cosquino de Bussy (de zoon van de in de tekst genoemde hoogleraar

theologie), thans eigendom van het Rijksmuseum te Amsterdam met als titel: ‘Twee

ganzen’.  4 Onder het kopje: ‘De Valk’ in Tijd en Taak 4 november 1933, 6. In 1933 in

bezit van J.W. van Beuningen te Zeist, thans in particulier bezit met als titel: ‘Uil op

boomtak’.  5 Onder het kopje: ‘De Jasmijnen’, Tijd en Taak 11 november 1933,  6. Het

schilderij was in 1933 in bezit van M.F. Overdiep-Ham te Driehuizen, thans is het in

particulier bezit met als titel ‘Glas met appelbloesem’.

m
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Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis
en Cultuur / Keninklik Frysk Genoatskip foar 
Skiednis en Kultuer
176ste verslag, over het jaar 2004 

Inleiding

Het verslagjaar 2005 kan voor het KFG worden gekarakteriseerd als een jaar waarin

bestaande activiteiten werden gecontinueerd.Daarnaast werd 2005 gekleurd door de

publieke discussie inzake de huisvesting en de locatie van het Fries Museum. De bin-

nen het, deels nieuw samengestelde, bestuur daarover gevoerde discussie was gericht

op het gezamenlijk ontwikkelen van een helder standpunt in dezen.

Het bestuur

Na de wisselingen in oktober 2004 en in april 2005 bestond het Algemeen Bestuur voor

de helft uit nieuwe leden. De noodzaak werd gevoeld om – naast de vijf reguliere

bestuursvergaderingen – twee brainstormavonden te beleggen. De eerste, in juli 2005,

was geheel gewijd aan de kwestie van het ‘nieuwe’ Fries Museum. Na een inventarisa-

tie van de stand van zaken kwam het bestuur tot een voorlopige standpuntbepaling, die

kan worden samengevat met de woorden ‘het bestuur is voor, mits, en tegen, tenzij...’.

De voorwaarden waaraan volgens het bestuur moest worden voldaan werden op een

rijtje gezet. Tevens werd nagedacht over de manier waarop het standpunt het beste

naar buiten kon worden gebracht en hoe de leden van het Genootschap meer bij deze

kwestie zouden kunnen worden betrokken.

Een tweede brainstormavond werd besteed aan de stand van zaken binnen het KFG

zelf – in positieve en negatieve zin – en de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op de

toekomst van het Genootschap. Vooral de terugloop van het ledental en de vergrijzing

van het ledenbestand alsmede de wens de betrokkenheid van de leden bij het KFG te ver-

groten waren onderwerp van discussie. De vraag: ‘Wat kan het KFG zijn leden bieden?’

stond hierbij centraal. Er werden verschillende ideeën gelanceerd en het bestuur hoopt

deze, samen met toekomstige nieuwe bestuursleden, te kunnen uitwerken. Het bestuur

streeft er naar om in het komende jaar één of enkele plannen aan de leden te presenteren. 

Na deze extra overleggen constateerden de bestuursleden dat de onderlinge sfeer

en samenwerking uitstekend is. Ook de opheffing van de scheiding Dagelijks Bestuur

en Algemeen Bestuur werd als positief ervaren. Het vergroot de betrokkenheid van het

gehele bestuur bij de gang van zaken.

Eind 2005 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

dr. Piet Hemminga, voorzitter – periodiek aftredend in 2009

mr. Heleen Varekamp-Vos, secretaris – periodiek aftredend in 2008
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Durk Osinga RA, penningmeester – definitief aftredend in 2008

drs. Siem van der Woude, vice-voorzitter – definitief aftredend in 2006

drs. Hugo ter Avest, lid – periodiek aftredend in 2006 (lezingencommissie)

drs. Teake Oppewal, lid – definitief aftredend in 2009 (lezingencommissie)

mr. Siebe Swart, lid – periodiek aftredend in 2008

drs. Frédérique van der Palm, lid – periodiek aftredend in 2009 (collectieregistratie-

commissie)

Het bestuur heeft drs. Elleke Makkes van der Deijl-Stam bereid gevonden om haar lid-

maatschap van de collectieregistratiecommissie te continueren. In verband met de

ontwikkelingen rond de registratie is het immers van belang dat de continuïteit

gewaarborgd is. In het bestuur van de Stichting De Kanselarij werd het KFG – evenals in

voorgaande jaren – vertegenwoordigd door drs. Geert Spelde. 

Subsidie

In 2005 werd € 1.500 bijgedragen aan de uitgave van het – in het kader van het evene-

ment ‘Fries Aardewerk’ – onder redactie van dr. ir. P.J. Tichelaar e.a. verschenen boek

400 jaar Fries aardewerk: steengoed!. De reservering hiervoor vond reeds in 2004 plaats.

Hoewel de vermogenssituatie van het KFG in 2005 stabiel was, bood de financiële

reserve waaruit normaliter bijdragen worden gefinancierd, helaas onvoldoende ruimte

om nieuwe subsidieaanvragen te honoreren.

Lezingen 

In maart verzorgde KFG-lid dr.ir. Pieter Tichelaar een interessante lezing over de

geschiedenis van het Friese aardewerk. Aansluitend aan de algemene ledenvergadering

op 19 april hield drs. Jan Willem Oudhof een lezing over de opgravingen op het Olde-

hoofster Kerkhof in Leeuwarden. Tevens was er een rondleiding door drs. Evert Kramer

langs de nieuwe archeologische presentatie ‘Super Terpen’ van het Fries Museum.

Excursies

De voor mei 2005 aangekondigde excursie naar Thüringen vond uiteindelijk plaats in 

september 2005. Deze excursie was een groot succes en werd georganiseerd door en

stond onder leiding van de heren Gerrit Elzinga en Sipke Feenstra. Het was de laatste

excursie waarbij eerstgenoemde als organisator en excursieleider was betrokken. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 april werd stilgestaan bij het afscheid

van de heer Gerrit Elzinga als lid van de excursiecommissie. Hij heeft deze functie ruim

dertig (!) jaar uitgeoefend en op deze wijze een onuitwisbaar stempel gedrukt op deze

activiteit van het Genootschap.

De excursiecommissie bestaat thans uit dr. Sipke Feenstra en drs.Hotso Spanninga.

Het ligt in de bedoeling de commissie nog met één of twee personen uit te breiden.

268 Jaarverslag 2005



Collectieregistratiecommissie

De collectieregistratiecommissie en drs. Saskia Bak van het Fries Museum hadden met

enige regelmaat contact met elkaar. Het Fries Museum is onder leiding van drs. Saskia

Bak ruim een jaar bezig met de registratie van de gehele collectie, waarvan de collectie

van het KFG een belangrijk deel uitmaakt. De registratie vordert gestaag en verwacht

wordt, dat dit project medio 2008 zal zijn afgerond.

Fryslân en De Vrije Fries

Het tijdschrift Fryslân bestond in 2005 tien jaar. Dit was een mooie gelegenheid om het tijd-

schrift in een nieuw jasje te steken. Het oktobernummer – het lustrumnummer – was de eer-

ste ‘geheel vernieuwde’ versie van ons oude en vertrouwde Fryslân. Het ontwerp en de lay-

out zijn van de hand van Theo de Witte. Het bestuur is blij met deze upgrading en is de

redactie en met name Meindert en Klazien Schroor erkentelijk voor al het extra werk en de

extra tijd, die de begeleiding en realisering van dit project hebben gekost. De redactie

bestond dit jaar uit Meindert Schroor (hoofdredacteur), Kerst Huisman, Evert Kramer, Hans

Mol en Marlies Stoter. De lay-out was in handen van mevrouw Klazien Schroor-Dijkstra.

Eind van het jaar verscheen voor de 85ste keer het jaarboek De Vrije Fries. Het mooi 

uitgegeven en geïllustreerde boek behelsde een verscheidenheid aan artikelen op

archeologisch, cultuur- en kunsthistorisch gebied. Dit aangevuld met een artikel van de

oud-directeur van het Fries Museum, Kees Boschma, maakt dat dit 85ste jaarboek

naadloos aansluit bij de doelstellingen van het KFG.

De redactie bestond uit Goffe Jensma (voorzitter), Derk Jansen (secretaris), Johan

Frieswijk (eindredacteur), Piet Bakker, Otto Knottnerus en Gilles de Langen. 

Website

Het aantal bezoeken aan onze website heeft zich het afgelopen jaar gestabiliseerd op

zo’n 160 à 170 per dag. Het aantal bezoeken per dag fluctueert niettemin sterk per

maand, van 132 in juli tot 205 in april 2005.

In 2005 hebben zich zeventien nieuwe leden via de website aangemeld.Verder zijn

via de website veertien bestellingen geplaatst.

In het afgelopen jaar zijn er enige problemen geweest met de verwerking van reac-

ties via de website. Hiervoor werd tot nog toe gebruik gemaakt van diensten van der-

den. Om deze problemen te verhelpen wordt de verwerking van webformulieren thans

in eigen beheer uitgevoerd. Om internetgebruikers te attenderen op de uitgaven van

het KFG zijn wederom een aantal artikelen op de website geplaatst.

Ledenbestand

In totaal konden 31 nieuwe leden worden ingeschreven. Daar staat tegenover, dat 129

leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. De reden daarvoor is veelal ziekte of hoge
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leeftijd. Het komt ook regelmatig voor dat leden verhuisd zijn, zonder een adreswijzi-

ging door te geven.

Eind december 2005 telde het KFG 1619 leden. Er is één erelid: de heer W. Dolk.

Administratie

Dit jaar waren er geen noemenswaardige problemen met de administratie. Geconsta-

teerd werd dat de problemen, waarmee het KFG, en vooral Hilda Dekkinga, de afgelo-

pen jaren kampte, tot het verleden behoren.

De automatische inning van de contributie begint vruchten af te werpen. Het

bestuur dankt Hilda Dekkinga voor haar inzet en voor haar flexibiliteit. 

Het (nieuwe) Fries Museum

Kort samengevat is het bestuur in 2005 bezig geweest om de (overheids)instanties c.a.

duidelijk te maken, dat voor een wijziging van de bestemming van het Eysingahuis de

toestemming van het Genootschap is vereist.

Na een gesprek op 26 januari heeft het bestuur in zijn nieuwe samenstelling op 7

november 2005 een gesprek gehad met de (toekomstige) bestuurders van de Stichting

van Beheer Fries Museum en Princessehof, drs. Cees van ’t Veen en drs. Saskia Bak, als-

mede met de voorzitter van de in te stellen Raad van Toezicht, dr. Lenze Koopmans.

Met name in het laatste gesprek zijn over en weer de standpunten en ideeën uitgewis-

seld. Van de kant van het KFG zijn duidelijk de voorwaarden aangegeven, waaronder

een eventuele instemming zou kunnen worden gegeven. Onze voorwaarden betreffen

onder meer de aandacht, die in een nieuw Fries Museum moet worden gegeven aan de

Friese geschiedenis en cultuur. Daarnaast zijn (onder andere) een verantwoord beheer

en een goede presentatie van de collectie belangrijke voorwaarden van het KFG. Vast-

gesteld werd dat de gesprekken in goede verstandhouding zijn verlopen en er werd

afgesproken de contacten met enige regelmaat te continueren.

Nieuwe leden

J. Admiraal, Leeuwarden; J.G. van den Boogaard, Berlikum; M. Bos, Leeuwarden; S.J.

Feenstra, Goutum; R.E. Fokkema, Sneek; J. Folkerts, Leeuwarden; F.J. Gorter, Leeuwar-

den; T.P. Inia, Gouda; W.W. Jetten, Heerenveen; A. de Jong, Made; F. Kamstra, Amster-

dam; M.T. Knibbe, Leeuwarden; J.F. Krips, Meppel; Montessorischool, Leeuwarden; 

J. Noppert, Australië; R. Oosterwoud-Dam, Drachten; mevr. H.F. van der Palm, Mil-

dam; M.E. Pietersen, Dokkum; mevr. S.H. van der Ploeg, Bontebok; B. Rademaker,

Deventer; R.J. Speerstra, Leeuwarden; J.F.D. Sprock, Leeuwarden; H. van der Tempel,

Lemmer; M. Tuininga-Tromp, Roden; J. van der Veen, Akkrum; mevr. H. van Veen,

Zeist; mevr. J. de Vries, Heerenveen; F. Wouda, Beetsterzwaag; R. van der Woude,

Drachten; E.J. van der Woude, Rotterdam; N. Wijnsma-Jumelet, Harlingen.
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Over de auteurs

Dr. Derk Jansen was docent theologie aan de Noordelijke Leergangen te
Leeuwarden. Hij is momenteel redacteur van het Documentatieblad voor de
Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 en redactiesecretaris van De Vrije Fries.
Publiceert op kerk- en cultuurhistorisch gebied. Promoveerde op een studie
over het spiritisme en de Groninger richting (1994).

Dr. Merijn Knibbe is werkzaam bij de Hogeschool Van Hall/Larenstein in
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